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Ewakuacja
uczniów
„Bomber 13” w
krapkowickim szpitalu
W czwartek, 24 października, w
ramach ćwiczenia obronnego zorganizowanego na terenie powiatu
krapkowickiego, została przeprowadzona ćwiczebna ewakuacja
szpitala Krapkowickiego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach. Zorganizowało ją Powiatowe
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ćwiczenie miało na celu weryfikację
założeń planu ewakuacji szpitala na
wypadek zagrożeń, zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa. Próbna
ewakuacja pozwala personelowi medycznemu przygotowywać się do
działania w przypadku zagrożenia
dla zdrowia i życia pacjentów, a

służbom ratowniczym zaznajomić
się ze specyfiką obiektu na wypadek prowadzenia w nim działań w
przyszłości.
Funkcjonariusze powiatowej policji
i straży pożarnej, którzy wzięli
udział w akcji “Bomber-13" uzyskali m.in. odpowiedzi na pytania:
W jaki sposób działać w razie
zagrożenia bombowego, czy też jak
w najkrótszym czasie zadbać o bezpieczeństwo pacjentów szpitala i
odnaleźć źródło zagrożenia?
Podczas ćwiczenia szpital funkcjonował na normalnych zasadach. By
ograniczyć czynnik stresowy i ryzyko pogorszenia stanu zdrowia

Legalna kultura - czy to
nie oksymoron?
Czy można ściągać pliki z Internetu?
Myślisz, że kultura jest droga?

pacjentów, w ich rolę wcielili się
uczniowie naszej szkoły. Ćwiczenie
nie wpłynęło również na pracę personelu medycznego. W rolę personelu uczestniczącego w ewakuacji
wcielili się lekarze, którzy w tym
dniu nie pełnili zaplanowanych obowiązków.
- Liczę na to, że wszystko się uda, a
jeśli coś pójdzie nie tak, to będzie
dla nas nauka, bo będziemy w stanie
wyciągnąć wnioski, zmodyfikować
plan ewakuacji, instrukcje, sposób
zachowania, koordynacje tych
wszystkich działań. Chciałbym, aby
do takich sytuacji nigdy nie doszło,
ale też chciałbym, abyśmy takie sytuacje, związane również z powodzią

ćwiczyli wcześniej - mówił w wypowiedzi dla Radia Vanessa starosta krapkowicki Maciej Sonik.
A jakie były wrażenia uczniów?
- Od 8:00 do prawie 11:00 siedzieliśmy w piątkę w sali na pediatrii,
nie mogliśmy wychodzić, bo rzekomo pozarażamy się od innych. O
około 11:00 przyszli lekarze powiedzieli że wychodzimy i… to tyle.
Zawsze to coś ciekawego. - mówi
Zuza Krygier.
- Myślę, że to dobre ćwiczenia dla
służb - dodaje krótko Dominik
Glinka.
zebrał: SN
więcej na www.powiatkrapkowicki.pl

Eksplozje i witamina C
Czyli co działo się na pikniku naukowym
w Łambinowicach?
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INFORMACJE * Z życia szkoły
Krótko i konkretnie
W dn. 15.10.2013 r. odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem
Komendy Powiatowej Policji w
Krapkowicach – Andrzejem Bartoszyńskim.
W spotkaniu tym udział wzięli
uczniowie klasy I Gimnazjum. Miało
ono na celu uzmysłowić uczniom, iż
w swoich negatywnych działaniach
nie są bezkarni, a świadomość odpowiedzialności za swoje czyny powinna być skutecznym hamulcem w
codziennym zachowaniu w środowisku rówieśniczym.

W styczniu planowana jest wizyta
naszych uczniów na Komendzie
Powiatowej Policji w Krapkowicach, gdzie będą mogli zapoznać
się z pracą policjanta.
W dniu 18.10.2013 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się
wręczenie nagród w konkursie
fotograficznym "Uchwyć chwilę...
czyli uroki Krainy Św. Anny".
Nagrody laureatkom naszej szkoły
- Jessice Thomas kl. 1B, Emilii Cebuli kl. 2G, wręczył Starosta krapkowicki Pan Maciej Sonik.
Serdecznie gratulujemy!

16 października nasi uczniowie
Gimnazjum i Liceum wzięli udział
w IV Wielkim Wojewódzkim Dyktandzie z języka niemieckiego na
terenie Publicznego Gimnazjum w
Walcach. Klasy licealne reprezentowali: Herud Zuzanna, Kubiczek Marek, Wieczorek Patryk, Glinka Dominik, Mikus Anna.
Klasy gimnazjalne: Filipowsky Wiktoria, Swen Solisch, Heincz Dominika, Kaufman Rafał, Rossol Patryk.
Laureatem konkursu został Patryk
Wieczorek z Ib. 18.11.2013 w GOK w

W dniu 29.10.2013 r. uczniowie
klasy o profilu pedagogicznym
wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Poradni psychologiczno-pedagogicznej z Krapkowic,
które odbyło się na terenie ww.
placówki.

Walcach odbędzie się uroczysta gala
rozdania nagród.

www.poradniakrapkowice.pl.

Jak już zapewne zauważyliście odżyła strona internetowa naszej szkoły i
profil na facebooku. Według danych
statystycznych odwiedzanie przez

W ostatnim tygodniu października
odbyły się spotkania uczniów klas
I LO oraz II, III Gimnazjum z terapeutą uzależnień Pawłem Andrzejukiem, wieloletnim pracownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK.
Zajęcia miały na celu przedstawić
realne zagrożenie wynikające z zażywania substancji psychoaktywnych
oraz obalenie mitów krążących wokół narkotyków.
Podczas spotkania omówiono następującą tematykę:

podstawowe informacje na
temat substancji psychoaktywnych,

biologiczne mechanizmy uzależnień,

przebieg oraz fazy uzależnienia,

narkotyki i dopalacze - różnice i podobieństwa,

mity i prawdy o substancjach
psychoaktywnych,

omówienie zachowań alternatywnych.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza pozwoli Wam Drodzy Uczniowie dokonywać słusznych wyborów,
a tym samym nie zmarnować tego,
co jest najcenniejsze: zdrowia, młodości i marzeń o przyszłości :)

Jednocześnie udział w podobnych
zajęciach wzięli rodzice uczniów niepokój, który budzą zagrożenia
związane z używaniem przez młodych ludzi środków psychoaktywnych, stał się motywem przewodnim tych zorganizowanych 30 października warsztatów dla rodziców. Poprowadził je także terapeuta uzależnień Paweł Andrzejuk.

Podczas spotkania Rodzice uzyskali informacje dotyczące m.in.:
* objawów uzależnienia,
* rodzajów uzależnienia,
* wzorów używania,
* substancji psychoaktywnych aktualnie popularnych w środowiskach młodzieżowych,
* wskazówek jak rozmawiać z
młodym zwolennikiem ideologii
pronarkotykowej,
* wskazówek jak postępować z
dzieckiem, które zaczęło eksperymentować z lekami i narkotykami.
Materiały z zajęć dostępne są na
naszej stronie w zakładce "Strefa
Rodzica".

STOPKA REDAKCYJNA
Pani Magdalena Skrzyńska - psycholog, zaprezentowała działalność
Poradni, w tym m.in. specyfikę pracy, bazę lokalową, oferowane formy pomocy. Osoby zainteresowane
działalnością krapkowickiej poradn i z a p r a s za my n a s t r o n ę

W dniu 18.10.2013 r. cała szkoła
wzięła udział w uroczystym apelu
przygotowanym przez uczniów
Gimnazjum pod opieką księdza
Piotra Piontka.

O narkotykach
bez histerii

Przypadający na 16 października
Dzień Papieża Jana Pawła II to
święto ustanowione na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 25 lipca 2005
roku, w której uzasadnieniu czytamy: „w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi,
który sięgając do źródeł chrześcijaństwa uczył nas solidarności, odwagi i pokory”. W geście szczególnej pamięci i szacunku dla Papieża
Polaka, w naszej szkole odbył się
uroczysty apel. W jego przygotowanie zaangażowali się uczniowie
klasy 2G.
SN
Was tych stron wzrosło o 264%!!!
Dziękujemy za częste odwiedziny i
prosimy o więcej.
SN

Redaktor naczelny:
Grzegorz Podsiadło

Zespół redakcyjny:
Profile
dziennikarskie
Kl. Ia
Kl. II b
Kl. III c
Adres redakcji:
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Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
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ul. Ks. Pr. Duszy 7
● Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów.
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INFORMACJE * Z życia szkoły
Karolina u władzy!
30 września w Gimnazjum Dwujęzycznym odbyły się wybory na
przewodniczącego szkoły.
Został wybrany samorząd w składzie:
Przewodniczący szkoły
Karolina Witek ,
V-ce przewodniczący
Angelika Rybczyk,
Sekretarz
Natalia Medwid,
Skarbnik
Emilia Cebula,
Członkowie:
Marta Kassem, Dominik Hojniak.

Szlakiem sześciu rezerwatów

Obowiązków jest dużo, ale nie są
mi one straszne. Ze wszystkim
można sobie poradzić. Myślę, że
głównym obowiązkiem jest organizacja różnego rodzaju uroczystości
szkolnych jak i zabaw, np. Pasowanie na Pierwszaka, a później gimnazjalna dyskoteka
K:Dlaczego chciałaś zostać przewodniczącą gimnazjum?
Chciałam zostać przewodniczącą
gimnazjum, ponieważ stwierdziłam, że mogę wiele zdziałać i coś
zmienić.
K:Czy to duża odpowiedzialność
być na takim stanowisku?

W zeszłym numerze zamieściliśmy
wywiad z przewodniczącym SU LO,
dziś prezentujemy wywiad z przewodniczącą Gimnazjum.
K:Czy spodziewałaś się takiego
wyniku wyborów?
Wynikiem wyborów byłam zaskoczona. Nie spodziewałam sie wygranej. Jednak cieszy mnie fakt, że miałam poparcie tylu uczniów.
K:Czy masz już jakieś plany, które chciałabyś wprowadzić w życie
naszej szkoły?
Tak, plany są. Aktualna inicjatywa
samorządu gimnazjalnego, jak i licealnego to wprowadzenie Szczęśliwego Numerka. Mam nadzieje, że już
wkrótce wejdzie on w życie naszej
szkoły.
K:Jakie obowiązki czekają przewodniczącego?

"Szlakiem sześciu rezerwatów" to
temat przewodni wycieczki, którą
Zespół Szkół im. Juliana Tuwima
z Krapkowic realizował w ramach
programu "Śladami tradycji krainy Św. Anny".

Myślę, że tak. Mimo wszystko, bycie na stanowisku przewodniczącego to duża odpowiedzialność.
K:Czy twoje wyniki w nauce mają wpływ na to że jesteś przewodniczącą?
Sądzę, że wyniki w nauce w jakimś
stopniu na pewno miały wpływ na
wyniki w wyborach. Ale to nie
oznacza, że przewodniczącym nie
może być osoba ze słabszymi wynikami. Każdy ma równe szanse.
K:Czy czujesz się bardziej doceniona w roli przewodniczącej?

Osiem uczennic naszej szkoły
uczestniczyło w niej w charakterze
wolontariuszy - opiekunów podopiecznych ww. placówki.
Uczestnicy mogli m.in. poznać walory przyrodnicze rezerwatu muraw
kserotermicznych w Ligocie Dolnej,
rezerwatu Biesiec, zwiedzić pałac i
park w Żyrowej, zapoznać się z
przedmiotem ochrony rezerwatu Lesisko, czy zwiedzić rezerwat "Boże
oko".
Wycieczka nastawiona była na aktywny wypoczynek: piesze wędrówki, rajd rowerowy, marsz nordic walking. Całej wyprawie towarzyszyła
słoneczna, jesienna aura.
Zebrał: SN

Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Powiem inaczej, to, że jestem przewodniczącą nie zmienia
faktu, że nadal jestem taką samą
uczennicą, jak wszyscy. Nie chcę
być wywyższana.

Pasowanie na ucznia szkoły
Pierwszoklasiści zarówno z Gimnazjum Dwujęzycznego, jak i z
Liceum są już pełnoprawnymi
uczniami.
W dniu 21.10.2013 r. odbyło się bowiem uroczyste pasowanie na
ucznia. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie wszystkich
klas gimnazjalnych. Aby podkreślić
wagę wydarzenia, młodzież ubrana
była w odświętne stroje apelowe.

Poznać tajemnice Londynu
29.11.2013 r. uczennice klasy 3G
wylatują do Londynu, by zrealizować projekt gimnazjalny "Discovery
London – Londyn i jego tajemnice".
Projekt ma na celu poznanie stolicy
Wielkiej Brytanii, jego historii i legend z nią związanych. Uczennice

Murawy kserotermiczne to zbiorowiska roślin zasiedlające żyzne
gleby zasobne z węglan wapnia.
Wykształcają się na szczególnych
siedliskach, gdzie panują wyjątkowe warunki mikroklimatyczneokresowo wysokie temperatury
gleby i przypowierzchniowej warstwy powietrza. Większość tych
muraw nie ma naturalnego pochodzenia - rozwinęły się one w wyniku działalności hodowlanej człowieka (np. wypas owiec, koszenie). Mają ogromne walory przyrodnicze. Murawy kserotermiczne
charakteryzują się sezonowym rytmem życia, podobnie jak roślinność stepowa. Wegetacja zaczyna
się już wczesną wiosną: kwitną
pięciorniki, gęsiówki, rogownice i
przetaczniki. Późna wiosna i początek lata to czas najbujniejszego
rozwoju muraw. Okres ten charakteryzuje się olbrzymim bogactwem
owadów- motyli, prostoskrzydłych. W drugiej połowie lata
kwitnienie wyraźnie maleje, ponieważ wiele gatunków roślin zapada
w spoczynek. Jesień to ponowne,
choć znacznie słabsze ożywienie
roślinności.

będą filmować i fotografować sekretne miejsca w Londynie np. Baker Street, Tower of London, by
później przedstawić materiał w
szerszym gronie uczniów i nauczycieli ZS.
SN

Zgromadzonych powitały przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego.
Najważniejszym punktem pasowania
była przysięga, w której uczniowie
zobowiązali się godnie reprezentować szkołę, a także uczciwie spełniać swoje obowiązki.
Natomiast 29 października odbyło
się pasowanie na ucznia pierwszo-

klasistów z liceum. Do sali gimnazjalnej przybyli wszyscy uczniowie klas pierwszych licealnych.
Wszyscy ubrani byli w strój galowy, aby zachować powagę tego
wydarzenia.

Najbardziej oczekiwaną przez
uczniów częścią pasowania była
przysięga, w której uczniowie zobowiązali się do szanowania nauczycieli, do spełniania swych
obowiązków szkolnych oraz do
godnego reprezentowania naszej
szkoły. Po tej części nastąpił quiz z
pytaniami na temat naszej szkoły.
Wygrała klasa 1B. Po pasowaniu
uczniowie rozeszli się na swoje
zajęcia lekcyjne.
Tobiasz Ociepka
SN
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KULTURA * Ciekawostki
„Wesołe" jest życie pisarza...
Bycie pisarzem niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Nieprzyjemny wydawca, okresy twórczej posuchy - to nic w porównaniu z…
"największymi wielbicielkami".
Paul Sheldon, główny bohater powieści Stephena Kinga "Misery",
jest autorem popularnych romansów.
w ostatnim tomie serii o Misery
Chastain uśmierca znienawidzoną
główną bohaterkę. Pewnego razu
podczas zamieci śnieżnej, jadąc po
pijanemu samochodem ulega poważnemu wypadkowi. Budzi się w domu
Annie Wilkes - byłej pielęgniarki,
która mieszka samotnie na odludziu.
I jest największą wielbicielką Paula.

Kobieta czuje się szczęśliwa mogąc
opiekować się swoim idolem, a on z
początku odczuwa wdzięczność. Po
przeczytaniu ostatniej książki o Misery, Annie wpada we wściekłość,
zarzuca Paulowi, że uśmiercił jej
ukochaną bohaterkę. Teraz dopiero
wychodzi na jaw jej niepoczytalność. Annie kupuje starą maszynę do
pisania i zmusza pisarza do wskrzeszenia znienawidzonej przez niego
postaci.

Każdy dzień jest dla Paula walką o
przetrwanie. Faszerowany przez
swoją wybawicielkę silnie uzależniającym środkiem przeciwbólowym, zastraszony i z początku zrezygnowany, w końcu usiłuje przeciwstawić się Annie, co wywołuje
tylko jej gniew i jeszcze większą
falę nieprzewidzianych zachowań,
do których zdolna może być tylko
osoba szalona.
Do prozy Kinga zabierałam się
(licząc razem z "Misery") cztery
razy. Żadnej z jego książek nie udało mi się skończyć. Dopiero ta naprawdę mnie wciagnęła i mogę ją z
czystym sumieniem polecić, szczególnie wielbicielom gatunku. Powieść jest tak spójna, że napisanie
skrótu fabuły, nie zdradzając przy
tym niczego, jest naprawdę trudne.
King stworzył świetnych bohaterów. Annie to prawdziwy potwór w
ciele nieatrakcyjnej, neurotycznej
wariatki, zaś Paul to facet z krwi i
kości, niepozbawiony jednak wad.
Akcja, choć nie rwie na łeb, na szyję, zaczyna się od samego początku
i jest konsekwentnie dawkowana.
Język Kinga jest specyficzny - pełen ironii i nieco wisielczego poczucia humoru, co przydaje powieści atrakcyjności i sprawia, że, nawet gdy akcja zwalnia, czytelnik
się nie nudzi. W "Misery", jak to w
horrorze, znajdziemy wiele okropności: odcięty kciuk w torcie,
szczury, szczątki policjanta zwisające z kosiarki do trawy. Drobiazgowe opisy jeszcze podkreślają
makabryczny realizm.
Mamy do czynienia, niemal już, z
klasyką gatunku. Nie dajcie się jednak zwieść słowu "klasyka", bo to
nie zawsze jest synonimem nudy.
Paulina Jasik

Zielono mi
W naszej szkole 4 listopada ruszył
projekt ekologiczny pod nazwą:
„Stań po zielonej stronie mocy”.
Polega on na zbiórce zużytych płyt
CD, DVD, opakowań po płytach
CD/DVD, opakowań po kasetach
magnetofonowych oraz kasetach
VHS, telefonów komórkowych, ładowarek do telefonów, baterii (A,
AA, AAA, C, D, 9V), kabli, przedłużaczy, pilotów do urządzeń elektronicznych, słuchawek, pendrive’ów,
twardych dysków, mp3, discmanów
i walkmanów. Odpady te zbierane są
do specjalnych pojemników, które
znajdują się na korytarzach szkolnych - na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Nad każdym pojemnikiem znajduje się dokładna informacja, co należy wrzucać. Zgromadzone odpady przeliczane są przez

system informatyczny na odpowiednie punkty. Co dwa tygodnie
raportowane będą ilości zebranych
produktów. Rywalizujemy w ten
sposób z innymi szkołami z naszego powiatu i województwa oraz
walczymy o cenne nagrody rzeczowe i finansowe:
I miejsce w województwie to: trzydniowa wycieczka szkolna o wartości 15.000 zł,
I miejsce w powiecie to niespodzianka o wartości 1500 zł.
W naszej szkole nad akcją tą czuwa
klasa IB pod opieką p. Małgorzaty
Steglińskiej. Prosimy wszystkich
uczniów o efektywne przynoszenie
wymienionych produktów.
Małgorzata Steglińska

Eksplozje i witamina C
25.10.2013r. uczniowie klasy IIc
realizujący projekt "Eduscience"
uczestniczyli w Pikniku Naukowym w Zespole Szkół w Łambinowicach.
- "Piknik naukowy" zorganizowano
w ramach projektu Eudscience. Jego głównym celem było uatrakcyjnienie, a co za tym idzie, zainteresowanie przedmiotami, z którymi
uczniowie mają do czynienia na co
dzień: matematyką, fizyką, chemią,
geografią, biologią czy przyrodą.
Uczniowie przekonali się, że nauka
może być naprawdę pasjonująca.
Wzięli czynny udział w przygotowanych warsztatach, co idealnie połączyło zabawę z nauką i pozwoliło
lepiej zrozumieć przedstawianą problematykę dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy. - mówi Gabriela
Ledwoch, opiekunka wyjazdu.
Licealiści brali udział w pokazach z
dziedziny matematyki, chemii, fizyki
i geografii. Nad zmaganiami
uczniów czuwali naukowcy, którzy
chcieli pokazać, że poprzez zabawę
można wiele się nauczyć. W pokazie
z chemii uczestniczyła Wiktoria
Szczepanik, która stworzyła eksplozję piany. Prowadzące pokazały jak
łatwo zgnieść puszkę po napoju używając palnika i wody.

chętnie oglądali ruch planet i
gwiazd w przenośnym planetarium.
Kolejna lekcja poświęcona była
zadaniom z matematyki. Prowadząca starała się udowodnić, że
matematyka, określana mianem
"królowej nauk", nie jest taka
straszna jak się wydaje. Uczniowie
przekładali zapałki tak, aby otrzymać prawdziwe równania, wielu z
nich to zadanie sie powiodło, zadziwiając przy tym prowadzącą.
Uczestnicy pikniku brali także
udział w "Magnetycznym szaleństwie" oraz samodzielnie ścinali
białko.
Uczniowie szczęśliwi oraz bogatsi
o wiedzę wrócili do swoich domów. Każdy z nich nauczył się
czegoś nowego.
Magdalena Gajda
Program zawierał m.in.:

Do następnego doświadczenia zgłosił się Kamil Dziarmaga, nad którym
podpalono balon. W trosce o bezpieczeństwo otrzymał parasol, który
miał go chronić przed potencjalnymi
szkodami. Po pokazie naukowym
uczniowie uczestniczyli w lekcji pt.
"Chemia w naszym jedzeniu- Czy
wiemy co jemy". Nasi licealiści z
zainteresowaniem wsłuchiwali się i
czynnie uczestniczyli w lekcji. Z
wielkim zaangażowaniem sprawdzali zawartość witaminy C w soku z
pomarańczy, cytryny i czarnej po-









pokaz naukowy,
lekcję "Chemia w naszym jedzeniu - Czy wiemy co jemy?"
planetarium,
lekcję "Ciekawostki matematyczne - pobawmy się liczbami"
warsztaty „Ścinanie białka”,
warsztaty „Magnetyczne szaleństwo”,
warsztaty "Kolorowa chemia" i "Matematyczne rozmaitości".
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INFORMACJE * Polityka
Nowy Ruch Polityczny Jarosława Gowina
Jarosław Gowin zapowiada to w
liście otwartym zatytułowanym
"Państwo Tuska jak państwo Millera" do działaczy Platformy Obywatelskiej.
Były minister sprawiedliwości wzywa w nim do sprzeciwu wobec
"zamiatania pod dywan" kontrowersji wokół wyborów regionalnych w
partii PO.
Jarosław Gowin w liście otwartym,
który napisał do działaczy PO oskarża Donalda Tuska o to, że partia za
jego przewodnictwem odchodzi od
swoich ideałów z przeszłości. Podkreśla, że tak jak inni członkowie
platformy "został oszukany" przez
premiera.

on oparty na ludziach, którzy chcą
zmienić Polskę na lepsze. Będzie to
projekt oparty na programie obywatelskim i wolnorynkowym.
- Nie chcemy w tym ruchu karierowiczów i politykierów. Nie chcemy
budować kolejnej formacji dla ludzi, którzy myślą tylko o tym, jak
zapewnić swojej rodzinie i znajomym pracę w spółkach państwowych - napisał lider nowej formacji.
Na reakcje innych polityków nie
trzeba było długo czekać. Zdaniem
Włodzimierza Czarzastego z SLD
list Gowina to głupota.
- To następny przegrany, który płacze, że został wyrzucony z pokoju
rządzenia - uważa.

- Platforma Obywatelska powstała
po to, by z patologiami życia partyjnego walczyć, a dziś je udoskonala.
Donald Tusk kiedyś deklarował, że
chce walczyć z klasą próżniaczą, a
dziś jest jej patronem - czytamy w
liście byłego posła PO.
Polityk nawiązując do ostatniej afery
taśmowej na Dolnym Śląsku utwierdza się w przekonaniu, że jego decyzja o odejściu z Platformy Obywatelskiej była jak najbardziej trafna.
- Czy to naprawdę jest ta nowa jakość w polskiej polityce, o którą
wspólnie walczyliśmy? - pyta działaczy.
Były kandydat na szefa PO wzywa
swoich dawnych kolegów, by sprzeciwili się praktykom stosowanym
przez niektórych działaczy.
- Milcząc czy wyrażając swój sprzeciw tylko na zamkniętych zebraniach
partyjnych, przykładacie rękę do
utrwalenia systemu, który Platforma
miała zniszczyć - dodaje Gowin.
Jarosław Gowin zapowiada budowę
nowego ruchu politycznego. Ma być

W dniach 23-29.10.2013 r. odbyło
się spotkanie w ramach wymiany
młodzieżowej uczniów
ZS im.
J.Kilińskiego w Krapkowicach i
Kopernikus Gymnasium w Wissen.

(fot. Mateusz Skwarczek / Angecja)

Adam Szejnfeld z PO uważa, że to,
co wydarzyło się przed wyborami
na Dolnym Śląsku to jednostkowy
przypadek. Podkreśla również, że
PO nie przypomina w niczym partii
Leszka Millera, jak przekonywał w
liście Jasłow Gowin.

Po dotarciu na miejsce czekały na
nas rodziny goszczące. Zabrały nas
do swoich domów, gdzie mogliśmy
odpocząć po kilkugodzinnej podróży.
24.10. (czwartek)
Spotkanie w szkole, zabawy i gry
integracyjne, rozpoczęcie projektu
"Baśnie". W grupach opracowywaliśmy znane i mniej znane baśnie polskie i niemieckie, tworzyliśmy plakaty o braciach Grimm i wymyślaliśmy własną bajkową opowieść.

Piotr Jaworski

Planujemy ją sfilmować już u nas na
rewizycie w czerwcu. Popołudnie
spędziliśmy na lodowisku w pobliskiej miejscowości - mnóstwo dobrej
zabawy, włącznie z licznymi upadkami i mimo bolących stóp.

W dniu 05.11.2013 r. odbyło się
spotkanie uczniów klasy IA i IB
LO z przedstawicielem Komendy
Powiatowej Policji w Krapkowicach – p. Andrzejem Bartoszyńskim.

Podczas zajęć poinformowano młodzież o możliwości uzyskania
wsparcia przez osoby, które zostały
poszkodowane w związku z

23.10. (środa)
Nocny wyjazd o 2.30! Spotkaliśmy
się na parkingu pod kościołem, żeby
wyruszyć na lotnisko do Katowic.
Dla niektórych było to wielkie przeżycie, bo pierwszy raz podróżowali
samolotem.

"Jak się prawi kazania o standardach, to wypada zacząć od siebie.
Bo
inaczej powstaje dysonans á la poseł Wipler" - punktuje zachowanie
Jarosława Gowina Radosław Sikorski, szef resortu spraw zagranicznych.

Świadomość odpowiedzialności

Jak co roku spotkanie miało na celu
uzmysłowić uczniom, iż w swoich
negatywnych działaniach nie są bezkarni, a świadomość odpowiedzialności za swoje czyny powinna być
skutecznym hamulcem w codziennym zachowaniu w środowisku rówieśniczym.

Szybki wypad do Wissen

ujawnionymi wykroczeniami lub
przestępstwami. Poruszono również
tematykę związaną z konsekwencjami zdrowotnymi oraz prawnymi
wynikającymi ze spożywania przez
młode osoby alkoholu oraz narkotyków.
SN

25.10. (piątek)
Całodniowa wycieczka do Düsseldofru, gdzie mieliśmy okazję zwiedzić miasto. Szczególną atrakcją tego dnia była wizyta w muzeum filmowym. Braliśmy udział w warsztatach na temat filmów grozy. Pan prowadzący spotkanie pokazywał nam
fragmenty różnych horrorów i
wspólnie analizowaliśmy co widzimy i dlaczego tak to na nas działa.
Bawiliśmy się w Harrego Pottera (w
tzw. blue box), nakładając na siebie
różnego kształtu niebieskie płachty
materiału - znikaliśmy i pojawialiśmy się na ekranie (triki pogodynek).

26. i 27.10. (sobota i niedziela)
Dni spędzone z rodzinami goszczącymi. Niektóre osoby były w
Koeln oraz innych ciekawszych
miastach w okolicy. Wieczór upłynął nam na maratonie filmowym.
28.10. (poniedziałek)
Zakończenie projektu w szkole.
Wizyta u burmistrza Wissen p.
Wagenera. Po południu pojechaliśmy na kręgle, gdzie też było bardzo fajnie. Zanim doszliśmy na
kręgielnię zmokliśmy, bo AKURAT w tym momencie musiało
zacząć padać, prawdziwe oberwanie chmurzyska!!! Po dotarciu na
miejsce oczywiście przestało i zaświeciło słońce!!! Po kręglach pojechaliśmy do leśnej chatki na pożegnalnego grilla – też było super mnóstwo naprawdę dobrego jedzenia i bardzo miła atmosfera.
29.10 (wtorek)
Zbiórka znowu w środku nocy, bo
o 4.30! W Krapkowicach byliśmy
ok. 12.00.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Polsko Niemieckiej
Współpracy Młodzieży w Warszawie.
SN

Konkurs
Do wygrania wejściówki na Krapk o wc k i Wi ecz ór F il mo w y
[szczegóły na s. 10]. Odpowiedzi
na pytanie: Jakim filmem debiutował na dużym ekranie Giuseppe Tornatore? przesyłajcie na
adres giepe2@wp.pl, podając imię,
nazwisko i miejscowość.
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INFORMACJE * Globe
Badawcza kampania klimatyczna
Badania realizowane przez Naszych uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum w
latach 2012-2013 mają na celu rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi.
Jaki jest cel badań? W ostatnim czasie obserwujemy ogólnoświatową
tendencję do intensyfikacji zjawisk
pogodowych. Także w naszej strefie
geograficznej (klimatycznej) występują różnorakie anomalie pogodowe
w wyniku, których dostarczane są do
środowiska duże nadwyżki wody, a
bilans wodny danego obszaru ulega
zaburzeniu.
Nie ma możliwości przeciwdziałania
występowaniu anomalii pogodowych. Można jednak zaplanować, w
jaki sposób przeciwdziałać ich negatywnym skutkom niekontrolowanym wezbraniom, powodziom, nadmiernemu spływowi powierzchniowemu, lokalnym podtopieniom),
zwłaszcza w kontekście niwelowania
ilości potencjalnych zanieczyszczeń
dostarczanych do środowiska.
Opiekunem projektu w ramach
"modułu A" jest p. Irena Fijałkowska.

Satelitarna lekcja klimatu
Aby ułatwić i skoordynować badania nad klimatem prowadzone
przez UNFCCC i IPCC, Global
Climate Observing System (WMO,
IOC, UNESCO, UNEP, ICSU) wyróżnił listę 50 zmiennych, kluczowych dla zrozumienia środowiska
klimatycznego naszej planety (tzw.
kluczowe zmienne klimatologiczne,
ang. essential climate vriables,
ECVs). Podzielono je na trzy grupy: atmosferyczne, lądowe i oceaniczne. Okazało się, że w każdej
grupie istnieje wiele zmiennych
(elementów klimatu), które najlepiej określane są nie za pomocą
technik naziemnych, lecz satelitarnych.
Są to: atmosfera:
* opady, budżet promieniowania,
temperatura górnych warstw atmosfery, kierunek i prędkość wiatru,
para wodna, właściwości chmur,
dwutlenek węgla, ozon, właściwości aerozoli;
* oceany: temperatura powierzchni
oceanów, poziom oceanów, lód
morski, kolor oceanu, zasolenie;

* lądy: poziom jezior, pokrywa
śnieżna, lodowce i lądolody, albedo,
pokrycie terenu, wskaźniki bioaktywności roślinnej, biomasa, rozmieszczenie pożarów, wilgotność
gleby.
Moduł C. „Satelitarna lekcja klimatu” koncentruje się wokół powyższych zmiennych. Pokazuje jak są
one badane z perspektywy orbitalnej
i jakie znaczenie ma dany element
dla warunków klimatycznych Ziemi.
Opis obszaru badań
Obszar badań obejmuje odcinek Odry w rejonie miasta Krapkowice.
Nasze punkty badań hydrologicznych znajdują się w pobliżu mostu
kolejowego i mostu drogowego w
odległości 1km.
W Krapkowicach Odra wpływa w
Pradolinę Wrocławską o średnim
spadku 0,038%. Widoczna jest tu
duża ingerencja człowieka w naturalny układ koryta rzecznego, wyrażająca się skracaniem zakoli i prostowaniem biegu rzeki.
Na odcinku Krapkowic dno doliny
jest stosunkowo wąskie, kręte, przyjmując charakter przełomu. Lewy
brzeg jest wysoki, intensywnie zabudowany, umocniony. Prawą stronę
s t a n o w i s ka r p a p ia s zc z ys t a
(podmywana w czasie podtopień i
powodzi) oraz najniższa terasa, będącą śladem dawnych zakoli.
Częściowo osuszony teren zajmują
grunty orne, wilgotne zbiorowiska
łąkowe. Jest to teren często zalewany
przy wyższych stanach Odry. Brzeg
ten porastają łęgi wierzbowe i grądy.
Legenda do mapki z lewej strony:
1. most kolejowy
2. most kolejowy
3. Chrobrego 67
4. Wiejska 18
5. punkt pomiarowy głębokości Odry
6. budynki przy stacji Shell
1. brzeg Odry
2. teren wokół szkoły

SN

Matma
potrzebna na
medycynie
Co łączy matematykę z medycyną? Wbrew pozorom – bardzo
wiele.
Znajomość tabliczki mnożenia i
procentów do przeliczania dawki
leku na kilogram wagi ciała nie
wystarczy.
Lekarzom potrzebna jest także
wiedza ze statystyki, ułamków
dziesiętnych, logarytmów, algebry
i rachunku prawdopodobieństwa.
Nieprzypadkowo zatem kolejne
uczelnie medyczne biorą uwagę
przy rekrutacji wynik egzaminu
maturalnego z matematyki.

Na uczelniach medycznych w
Warszawie, Krakowie, Olsztynie i
Łodzi wynik z matematyki może
zostać wliczony do punktacji zamiast wyniku z fizyki z astronomią.
Od 2015 roku matematyka będzie
już jednak obowiązkowa w Collegium Medicum UJ. Jak się można
spodziewać, śladem Krakowa pójdą też inne uczelnie medyczne.
To ważna zmiana, bo licealiści
planujący studia medyczne nie
przykładali dotąd większej wagi do
wyniku egzaminu z matematyki,
kładąc nacisk na fizykę.
Operon

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

z życia naszej szkoły.
Możecie też komentować wydarzenia i dzielić się pomysłami.
macje
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KULTURA * Z legalem za pan brat
Legalna kultura - czy to nie oksymoron?
Problem internetowego (i nie tylko) piractwa jest wciąż żywy.
Nadal nie wiemy czy możemy ściągać pliki z Internetu czy nie? Jeśli
tak to na ile? Czym jest tzw.
„użytek własny”? Rozpoczynamy
cykl artykułów informacyjnych,
wspierających kampanię „Legalna
kultura”. W kolejnych numerach
dowiecie się wszystkiego. Pamiętajcie - niewiedza nie zwalnia od
odpowiedzialności.
Legalna Kultura powstała, ponieważ
świat ma wiele twarzy. Żyjemy w
cywilizacji różnorodności. Naszą
intencją jest, by w tej różnorodności
nie zatracić wartości podstawowych,
idei fundamentalnych dla kultury,
takich jak: bycie fair wobec innych,
możliwość wyboru i prawo do poszanowania tego, co jest naszym
wkładem w kulturowy rozwój.
Kultura to przestrzeń, w której żyjemy. To wspólnota, w której twórcy i
odbiorcy nie istnieją bez siebie nawzajem. Legalna Kultura działa po
to, aby uświadomić wszystkim, że
sposób w jaki korzystamy z kultury
ma na nią ogromny wpływ. Bez akceptacji społecznej nie będzie możliwości aby legalne źródła powstawały. Nie tylko twórcy i producenci
odpowiadają za ich dostępność, legalne źródła będą w sieci wyłącznie
wtedy, gdy będzie miał kto z nich
korzystać. Bo tylko za przyzwoleniem społecznym rynek kultury może rozwijać się i istnieć – im więcej
będzie legalnych źródeł dostępu, tym
taniej będzie można z nich korzystać. Dlatego staramy się, aby wszyscy uświadomili sobie własną istotną
rolę w obiegu kultury.
Legalna Kultura to kampania pozytywna, integruje środowiska twórców i odbiorców kultury. Kształtuje
poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje korzystania z legalnych źródeł
kultury. Dlatego jednym z priorytetów projektu jest tworzenie Bazy
Legalnych Źródeł. Działania kierujemy do wszystkich, którym na kulturze po prostu zależy. Bo niezależnie
od tego, co nas dzieli, może nas połączyć wspólny cel - wsparcie artystów i ich twórczości.
Prowadzimy szeroką akcję edukacyjną kierowaną do szkół, nauczycieli i
zwykłych użytkowników Internetu,
w każdym wieku i z każdego środowiska. Tworzymy bazę legalnych
źródeł kultury i wspieramy powstawanie nowych. Budujemy poczucie
odpowiedzialności za kulturę.
Po co to robimy?
Legalna Kultura działa po to, aby
uświadomić wszystkim, że sposób,
w jaki korzystamy z kultury ma na
nią ogromny wpływ. Chcemy unaocznić, jak ważne jest przyzwolenie

społeczne dotyczące statusu dostępu do kultury z legalnych źródeł.
Bez akceptacji społecznej nie będzie możliwości, aby owe źródła
powstawały.
Nie tylko twórcy i producenci odpowiadają za ich dostępność. Legalne źródła będą dostępne w sieci
wyłącznie wtedy, kiedy będzie miał
kto z nich korzystać. Naszym zadaniem jest także zwrócenie uwagi na
fakt, że tylko za przyzwoleniem
społecznym rynek kultury może
rozwijać się i istnieć. Im więcej
będzie legalnych źródeł dostępu,
tym taniej będzie można z nich korzystać – to naturalna konsekwencja zdrowych zasad. Dlatego tak
ważne jest doprowadzenie do stanu,
w którym użytkownicy będą świadomie wybierać źródła, z jakich
korzystają. Staramy się, aby wszyscy uświadomili sobie własną,
istotną rolę w obiegu kultury. Dzięki takim działaniom kształtuje się
przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za kulturę, wspólnotę
jej twórców i odbiorców, a także
tworzy się i utrwala dobry obyczaj
korzystania z legalnych źródeł w
sieci i poza nią.

Kto nas wspiera?
Korzystając ze wsparcia Przyjaciół
Legalnej Kultury budujemy wspólnotę twórców i odbiorców. Ideę
Legalnej Kultury popiera blisko
300 twórców kultury, m.in. znakomici artyści – aktorzy, muzycy,
reżyserzy, pisarze.
Są wśród nich: Danuta Stenka,
Piotr Adamczyk, Agnieszka Grochowska, Robert Więckiewicz, Zbigniew Zamachowski, Dorota Miśkiewicz, Aga Zaryan, Grażyna Torbicka, Anna Dereszowska, Piotr
Metz, Anna Maria Jopek, Kayah,
Katarzyna Kwiatkowska, Mieczysław Szcześniak, L.U.C, Motion
Trio, Magdalena Kumorek, Jerzy
Stuhr, Natalia Kukulska, Arkadiusz
Jakubik, Lora Szafran, Patrycja
Markowska, Marcin Kydryński,
Agnieszka Dygant, Dawid Podsiadło, Małgorzata Kożuchowska,
Magdalena Boczarska, Tomasz
Schuchardt, Jerzy Owsiak, Abradab, Adam Woronowicz, Łukasz i
Paweł Golec, Maria Seweryn, Dawid Ogrodnik, Justyna Steczkowska, Muniek Staszczyk, Jacek Braciak.

Z kim współdziałamy?

YouTube walczy z przypadkowym piractwem

Partnerami strategicznymi projektu
Legalna Kultura są Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Kampanię wspiera 25 instytucji i
ponad 40 partnerów medialnych,
zapewniając wsparcie merytoryczne,
rzeczowe i promocyjne. Informacje
o partnerach projektu są dostępne na
stronie portalu: legalnakultura.pl.
Artyści w
Kultury

kampanii

Legalnej

• Aga Zaryan - wokalistka jazzowa
• Agnieszka Grochowska - aktorka
• Adam Ferency - aktor
• Adam Woronowicz - aktor
• Andrzej Chyra - aktor
• Andrzej Smolik - muzyk, kompozytor, producent
• Borys Szyc - aktor
• Cezary Kosiński - aktor
• Danuta Stenka - aktorka
• Katarzyna Figura - aktorka
• L.U.C - Łukasz Rostkowski - raper,
beatbokser, producent muzyczny
• Maja Ostaszewska - aktorka
• Małgorzata Walewska - śpiewaczka operowa
• Marcin Bosak - aktor
• Natalia Lesz - piosenkarka, aktorka, tancerka
• Patrycja Markowska - piosenkarka
• Piotr Adamczyk - aktor
• Roma Gąsiorowska-Żuławska aktorka
• Rafał Maćkowiak - aktor
• Sonia Bohosiewicz - aktorka
• Wojciech Malajkat - aktor, reżyser
• Zbigniew Zamachowski - aktor
• Letters From Silence
• Mama Selita
• Me Myself & I
• Ocean
• Projekt Warszawiak
• Sound’n’Grace

I robi to w całkiem sprytny sposób.
Znacie ten ból? Odpalacie filmik
na YouTube i zamiast niego dostajecie informację o naruszeniu praw
autorskich.
Aby ograniczyć często nieświadome przypadki naruszania prawa,
YouTube serwuje nowy edytor
podkładu dźwiękowego. Sporo
osób nie zdaje sobie bowiem sprawy z tego, że muzyczne tło w postaci ulubionego kawałka ukochanej kapeli to prosta droga do katastrofy. Prędzej czy później filmik
zostanie usunięty, a jego autor dostanie ostrzeżenie. Stąd już z górki
do blokady konta.

Nowe narzędzie, to edytor dźwięku z ogromną bazą 150 tysięcy
darmowych utworów. Serwis zachęca użytkowników do korzystania z takich podkładów, które nie
staną się podstawą do zgłoszenia
skargi. Aplikacja YouTube Audio
Editing w ciągu kilku najbliższych
dni zostanie udostępniona globalnie. Pozwoli miksować utwory,
dostosowywać je do treści i nastroju, a przede wszystkim – uniknąć
prawnych następstw sięgnięcia po
nieautoryzowaną empetrójkę.
Michał Chrobot
www.legalnakultura.pl.

Przygotowania do egzaminu DSD II
W dniach 03-04.12.2013 r. uczniowie kl. 3 Liceum Ogólnokształcącego przystąpią do pisemnego i
ustnego egzaminu DSD II.
Nasza szkoła, jako jedna z niewielu
w Polsce, posiada uprawnienia do
przeprowadzania ww. egzaminu.
Egzamin DSD II jest egzaminem
państwowym, opartym o standardy
europejskie (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen).
Z egzaminem DSD II i polską maturą można podjąć studia na każdym
kierunku w Niemczech. Dyplom
może być również przydatny dla studentów polskich uczelni, którzy będą
chcieli i mieli możliwość wyjechać
na stypendium do Niemiec. Absolwent DSD II zwiększa

swoje szanse na zatrudnienie na
polskim i europejskim rynku pracy.
O przyznaniu dyplomów egzaminu
DSD II decyduje Komisja Centralna w Berlinie.
Więcej info na www.goethe.de.
SN
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INFORMACJE * Egzaminy coraz bliżej
Szkoła wolna od przemocy
Drodzy Uczniowie! W tym roku
szkolnym również promujemy ideę
programu społecznego "Szkoła
bez przemocy".
Pamiętajcie, że WSZYSCY mamy
wpływ na bezpieczną i przyjazną
atmosferę w szkole Członkowie społeczności szkolnej zobowiązani są
do przestrzegania KODEKSU
"Szkoły bez przemocy".
1. Szkoła jest wspólnotą. Szkoła
dąży do stworzenia wspólnoty
wszystkich nauczycieli, uczniów, ich
rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny
i przejrzysty system norm.

5. Zawsze reagujemy. Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i
przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno
ofiarom, jak i sprawcom przemocy.
6. Nauczyciel nie jest sam. Szkoła
podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i
umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z
przejawami agresji i przemocy.
7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu
umiejętności psychologicznych i
społecznych, oraz radzenia sobie z
agresją i przemocą.

2. Wszyscy się szanujemy. Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły,
uczniami i rodzicami. Wszyscy
uczestnicy społeczności szkolnej
szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
3. Wspólnie działamy przeciw
przemocy. W szkole działa system
przeciwdziałania przemocy, który
jasno określa: obowiązujące normy,
procedury działania i współpracy
wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów
oraz reagowania wobec przejawów
agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników
społeczności szkolnej: nauczycieli,
uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.
4. Niczego nie ukrywamy. Szkoła
prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty
działania systemu przeciwdziałania
przemocy podlegają monitoringowi
oraz ewaluacji.

8. Rodzice są z nami. Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich
do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

Terminarz egzaminów
gimnazjalnych i maturalnych
Przedstawiamy wam terminarz
egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Wiemy, że jeszcze o tym
nie myślicie tak bardzo, ale… może czas najwyższy już wziąć się w
garść? Życzymy powodzenia!

Kalendarz maturzysty

Kalendarz gimnazjalisty

5 marca 2014
Najpóźniej tego dnia będzie można
poznać harmonogram ustnych egzaminów z języka polskiego i języka obcego.

1. Termin egzaminu gimnazjalnego
przeprowadzanego na podstawie §
32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 23 kwietnia 2014 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego –
godz. 11:00
b ) cz ęś ć ma t ema t y cz n o przyrodnicza – 24 kwietnia 2014 r.
(czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz.
11:00
c) język obcy nowożytny – 25
kwietnia 2014 r. (piątek)
na poziomie podstawowym –
godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym –
godz. 11:00

9. Mamy sojuszników. Szkoła
współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu
działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i
przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje
szkoły.
10. Nagradzamy dobre przykłady. Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.
MS

Sharon Stone chwali Polskę za edukację!
Sharon Stone jest zachwycona poziomem edukacji w Polsce. Podzieliła się tym spostrzeżeniem na
Twitterze.
Aktorka pojawiła się w naszym kraju
podczas Światowego Szczytu Laureatów Nagrody Nobla w Warszawie.
Podczas tej wizyty na portalu społecznościowym umieściła wpis: „W
Polsce, gdzie 90 proc. społeczeństwa
ma wykształcenie średnie i 50 proc.
jest w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego! Wspaniały przykład”.
Przeglądając wyniki badań z ostatnich lat, można dojść do przekonania, że polski system edukacji jest
jednym z najlepszych w Europie.
Wśród krajów OECD mamy jeden z
najniższych odsetków osób, które
nie ukończyły szkoły średniej.
Wśród osób od 15. do 34. roku życia

średniego wykształcenia nie ma
jedynie 7 proc. Polaków. Średnia
dla krajów OECD jest dużo wyższa, bo prawie 20 proc.
Natomiast dane GUS z ostatniego
spisu ludności pokazują, że 29
proc. to absolwenci szkół średnich
– ogólnokształcących i zawodowych, a wyższym wykształceniem
może się pochwalić 17 proc. W obu
przypadkach jest kilkuprocentowy
wzrost w stosunku do badania z
2002 roku.
Przeprowadzone w 2010 roku przez
Eurostat badania pokazywały, że aż
88,7% Polaków w wieku 25–64
lata ma za sobą co najmniej szkołę
średnią. Dla porównania w Wielkiej Brytanii te wyniki kształtują
się na poziomie 76,1 proc.
Nieźle!
Operon
z zastrzeżeniem pkt 2.

7 lutego 2014
Deadline, jeśli chodzi o zmiany w
deklaracji maturalnej wstępnie złożonej we wrześniu 2013r.

4 kwietnia 2014
Kolejny deadline - tym razem tego
dnia mija termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii, którą wykorzystacie do opracowania prezentacji ustnej z języka polskiego.
Jest to o tyle ważne, że jeśli ktoś z
was się zagapi i przeoczy termin
złożenia dokumentów - NIE BĘDZIE MÓGŁ PRZYSTĄPIĆ DO
USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO!
Maj 2014
Od 5 do 30 maja 2014 roku – to
czas egzaminu maturalnego. Harmonogram poszczególnych egzaminów pisemnych:
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INFORMACJE * Wszystkich Świętych
Halloween czy
Wszystkich Świętych?

Odeszli od nas w 2013r.
Margaret Thatcher - konserwatywna premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990. Była najdłużej urzędującym szefem rządu Jej Królewskiej Mości w XX w. „Żelazna Dama” odeszła od prowadzenia polityki
państwa opiekuńczego na rzecz liberalizmu gospodarczego. Skutkiem jej
polityki było ograniczenie roli
związków zawodowych, co wywołało falę strajków w Wielkiej Brytanii.
Mimo to państwu udało się wydostać
z ekonomicznej zapaści odnotowując
wzrost gospodarczy.
Polska scena muzyczna nie poznałaby zespołu Maanam, gdyby nie
zmarły w wieku 66 lat Marek Jackowski. Skład grupy ustalił się ostatecznie w 1979 roku, a Jackowski
został głównym kompozytorem zespołu. Był mężem Kory, wokalistki
zespołu. Do historii polskiej estrady
przejdzie napisany przez niego utwór
„Oprócz błękitnego nieba”, który
zyskał ogólnopolską sławę i sympatię fanów. Umarł we włoskim San
Marco di Castellabate.
Przez wielu uważany za najwybitniejszego polskiego współczesnego
pisarza. W twórczości zmarłego w
wieku 83 lat Sławomira Mrożka,
świat prezentowany jest jako zdeformowany, groteskowy, czasem absurdalny. Ukazuje człowieka zniewolonego własnymi wyobrażeniami i rządzonego przez istniejące stereotypy.
Jego dzieła uważane są za osobistą
polemikę z romantycznym mitem
obecnym w Polsce. Jego prochy spoczęły w Panteonie Narodowym w
Krakowie.

(fot. Jacek Bednarczyk/PAP)

Tom Clancy - autor bestsellerowej
powieści „Polowanie na Czerwony
Październik” zmarł w wieku 66 lat w
Baltimore. „Mistrz Thrillera” cechował się niezwykłą znajomością techniki wojskowej i zasad funkcjonowania państwowych wywiadów.
Stworzył postać Jacka Ryana, analityka CIA, który w miarę upływu
czasu dochodzi na najwyższe szczyty władz. Lekturę jego książek polecał prezydent Ronald Reagan.
W wieku 81 lat zmarła Joanna
Chmielewska, polska mistrzyni kryminału. Pozostawiła po sobie ok. 60
książek. Ceniona była za jedyny w
swoim rodzaju sposób budowania
fabuły, jednak przede wszystkim za
świetne poczucie humoru. Zasłynęła
publikując swoją pierwszą powieść
sensacyjną „Klin” zekranizowaną

jako „Lekarstwo na miłość” w reżyserii Jana Batorego. Pochowana
została na warszawskich Powązkach.
W wieku 83 lat zmarł kard. Józef
Glemp. W 1981 roku został mianowany prymasem Polski i niedługo
później musiał zmierzyć się z wyzwaniem mądrego przeprowadzenia kościoła i wiernych przez ciemne dni stanu wojennego. Niechętnie
jednak angażował się w sprawy
polityczne, co często ściągało na
niego falę krytyki ze strony ludzi
widzących w Kościele ważny ośrodek walki z komunizmem. Jego
pozytywne nastawienie do integracji europejskiej pomogło Polsce
bezboleśnie przejść przez proces
ratyfikacji traktatu akcesyjnego.

(fot. Grzegorz Jakubowski/PAP)

Edmund Niziurski - autor książek
dla dzieci i młodzieży przetłumaczonych na wiele języków. Jednymi z najbardziej znanych i lubianych przez młodych czytelników
tytułów były „Sposób na Alcybiadesa”, czy „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa". Ukazywał rzeczywistość oczami ucznia, przedstawiając z dużą dozą humoru
szkołę jako miejsce opresji. Często
wspominał, że celem jego twórczości jest pomoc młodemu pokoleniu
w odróżnianiu dobra od zła, choć
nie prezentował elementów dydaktycznych w sposób nachalny. Miał
88 lat.
Tadeusz Mazowiecki wielkimi
zgłoskami zapisał się w historii
Polski biorąc na siebie ciężar przeprowadzenia kraju przez trudny
okres transformacji jako pierwszy
niekomunistyczny premier po II
Wojnie Światowej. W czasie strajku w Stoczni Gdańskiej przewodniczył komisji ekspertów, a później
osobiście doradzał Lechowi Wałęsie. Odszedł człowiek wielkiego
formatu. Ostatni, który wierzył, że
politykę można łączyć z moralnością. Miał 86 lat.

Ratownik TOPR, przewodnik górski,
alpinista, himalaista i zdobywca pięciu ośmiotysięczników, 59-letni Maciej Berbeka został uznany za zmarłego 8 marca. Jego kolega, 27-letni
alpinista i himalaista, zdobywca 6 z
9 szczytów Korony Ziemi, Tomasz
Kowalski zmarł 6 marca. Obu wspinaczom nie udało się zejść ze szczytu Broad Peak w Karakorum, który,
wraz z dwójką innych himalaistów,
jako pierwsi w warunkach zimowych, zdobyli 5 marca.
Artur Hajzer - Taternik, alpinista i
himalaista, twórca projektu Polski
Himalaizm Zimowy 2010-2015,
współtwórca marek Alpinus i HiMountain zginął 7 lipca na stoku
Gaszerbrum I w Karakorum. Miał 51
lat. Hajzer był jednym z najwybitniejszych i najbardziej doświadczonych polskich himalaistów. Wspinał
się w górach wysokich od 1982 r.
Dokonał pierwszego zimowego wejścia na Annapurnę wraz z Jerzym
Kukuczką. Spośród ośmiotysięczników zdobył też Manaslu w 1986 r.,
Sziszapangmę w 1987 r., Dhaulagiri
w 2008 r. i Nanga Parbat w 2010 r.
W 2011 r. zdobył Makalu. Zginął
podczas wyprawy, której celem było
zdobycie dwóch ośmiotysięczników:
Gaszerbrum I i Gaszerbrum II w jednym sezonie. W trakcie schodzenia
do obozu odpadł od jednej ze ścian i
spadł około 500 metrów w przepaść.
Został pochowany u podnóża góry
pod Gaszerbrum I w Karakorum.
Jadwiga Kaczyńska - Matka Jarosława i Lecha Kaczyńskich, filolog,
sanitariuszka Szarych Szeregów
zmarła 17 stycznia w Wojskowym
Instytucie Medycznym przy ul.
Szaserów w Warszawie. Miała 87
lat. Jadwiga Kaczyńska w czasie
okupacji hitlerowskiej była sanitariuszką Szarych Szeregów na Kielecczyźnie, gdzie pod pseudonimem
"Bratek" była łączniczką i pracowała
w starachowickim szpitalu. Jadwiga
wyszła za mąż za Rajmunda Kaczyńskiego w 1948 r. Rok po ślubie
na świat przyszli Jarosław i Lech.
Kaczyńska podkreślała, że jest dumna z synów, ale też starała się mieć
dystans do ich polityki. Po wojnie
Kaczyńska była filologiem, pracowała w Instytucie Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk, przez kilka
lat uczyła języka polskiego. Napisała
bibliografię poświęconą Janowi Józefowi Lipskiemu - opozycjoniście,
krytykowi i historykowi literatury.
W 1983 r. napisała wstęp do
"Niemców" Leona Kruczkowskiego,
a w 1992 r. wydała monografię tego
pisarza. Była także współautorką
"Słownika pseudonimów pisarzy
polskich XV wieku - 1970 rok". Została pochowana w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Powązkowskim.

Fot. PAP
Zebrał: SN
Na podst. newsweek.pl i wp.pl

Co o tym sądzą internauci?
Yennefer
Osobiście raczej nie uczestniczę w
Halloweenowych obyczajach, ale z
chęcią bym to zrobiła- podoba mi
się motyw przebierania :P Ale nie
znaczy to, że uważam, iż nie należy obchodzić 1 listopada. To co
dzieje się na świecie zmusza nas
do przyjęcia tego "święta" również
jako naszej tradycji. Nie widzę,
żeby były u nas jakieś duże imprezy, w porównaniu do innych krajów, ale podejrzewam, że i tak się
to rozwinie (można to chociażby
ocenić, po zmianach obchodów, z
naszego dzieciństwa, a z czasów
obecnych). Żyjemy w dobie amerykanizacji, wszystko co jest od
nich - "jest dobre!", kto będzie się
sprzeciwiał tak dobrej imprezie?
Nikt nie lubi się smucić. Zapytaj
dziecko czy woli jechać na groby
składać znicze i siedzieć w zadumie, czy robić dynie i śmieszne
makijaże. Wiadomo, że nie można
zapomnieć o bliskich zmarłych,
nie mówię, że o to chodzi, wręcz
przeciwnie - póki o nich pamiętamy żyją w nas.

Kryzysowa Narzeczona
Nie można bezmyślnie przyjmować wszystkiego, co zagraniczne
wyłącznie dlatego, że jest to 'takie
inne i cool'. Co prawda nie przeszkadza mi przebieranie się za
wampiry albo mumie (swoją drogą, co to ma wspólnego ze Świętem Zmarłych?), ale 'dekorowanie'
domów tandetnymi gadżetami czy
malowanie się sztuczną krwią to
już przesada. Ew, dziwna ze mnie
nastolatka :)
jazmig
To, co się robi podczas halloween,
jest po prostu obrzydliwe, a szczególnie obrzydliwe są stroje oraz
malowanie twarzy. Celem jest
uczynienie z obrzydliwości elementu zabawy i rozrywki. Ha ha
ha - jaki to ja jestem obrzydliwy/
wa.
Robienie z ludzkich zwłok elementu rozrywki, to nie jest normalna
zabawa. W ten sposób wychowuje
się przyszłych ss-manów i innych
morderców.
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INFORMACJE * Wydarzenia
Dzień świętego Marcina rogalem się zaczyna
Tradycja wypiekania rogali na
Dzień Świętego Marcina zawitała
w progi naszej szkoły.
Znana jest ona najbardziej w Poznaniu i Wielkopolsce, gdzie cukiernie
wypiekają rogale świętomarcińskie.
"Rogalowy kiermasz" zorganizował
SU Gimnazjum oraz klasa 3G pod
opieką wychowawcy p. Renaty
Scheiring. Poza pysznymi, domowej
roboty rogalami, można było zakupić biżuterię, także własnoręcznie
robioną.
A skąd wzięły się rogale…?
W przekazach kościelnych św. Marcin był znany ze swojej dobroci i
pomocy biednym. Jak głosi legenda

pewnego dnia odwiedzając wiernych na swoim białym koniu zgubił
podkowę, którą podniósł miejscowy cukiernik i wzorując się jej

kształtem uformował ciasto z migdałami. Gdy rogale były upieczone –
pamiętając o intencjach świętego –
rozdał je potrzebującym.
SN

„Papusza” i „Koneser” w Krapkowickim Klubie Filmowym
Już 29 listopada, w piątek o godz.
19:00 rozpocznie się kolejny Krapkowicki Wieczór Filmowy. Jak co
miesiąc, tak i tym razem zostaną
wyświetlone dwa niesamowite filmy.
"Papusza" to oparta na faktach dramatyczna historia Bronisławy Wajs,
pierwszej romskiej poetki, która spisała swoje wiersze. To też historia
spotkania poetów: Jerzy Ficowski
dostrzegł jej wielki talent, zachęcił,
aby zapisywała swoje utwory, i przetłumaczył je na język polski. W 1956
roku ukazał się pierwszy tomik poezji Bronisławy Wajs zatytułowany
"Pieśni Papuszy". Nie byłoby to
możliwe bez wstawiennictwa i pomocy trzeciego poety - Juliana Tuwima. "Gila" Papuszy (tak poetka
nazywała swoje wiersze) trwale
wzbogaciły polską kulturę o wgląd
w cygańską duszę.
Historia Papuszy to autorski film
historyczny. Obraz próbuje przybliżyć burzliwe życie poetki. Akcja
rozpoczyna się w 1910 roku, a kończy w latach osiemdziesiątych XX
wieku. Wymagało to od realizatorów
nie tylko troski o realia kilku epok,
ale też rekonstrukcji całego, nieist-

niejącego już świata polskich Cyganów – odtworzenia taborów, budowy wozów, drobiazgowego przygotowania scenografii i charakteryzacji. Aby uświadomić sobie, jak
ogromna była to praca, wystarczy
wspomnieć, że twórcy do realizacji
filmu przygotowywali się ponad 5
lat.

mi obrazami, rzeźbami, meblami.
Nie spotyka jednak właścicielki antyków, która kontaktuje się z nim
tylko telefonicznie.

„Papusza” to pierwszy polski film
w języku romskim. Dużym atutem
są czarno-białe zdjęcia autorstwa
Krzysztofa Ptaka i Wojciecha Staronia. Muzykę napisał Jan Kanty
Pawluśkiewicz.

Repertuar kina
Krapkowice
pon. 18 lis
wt. 19 lis
15zł
wt. 19 lis
wt. 19 lis
śr. 20 lis
śr. 20 lis
czw. 21 lis
czw. 21 lis
pt. 22 lis
ŚMIERCI:
OGNIA
pt. 22 lis
ŚMIERCI:
OGNIA
sob. 23 lis
ŚMIERCI
OGNIA

14:00 IDA 15zł
17:00 GRA ENDERA
19:00 IDA 15zł
20:30 IDA 15zł
18:30 IDA 15zł
20:00 IDA 15zł
15:30 IDA 15zł
17:00 IDA 15zł
17:00 I G R Z Y S K A
W PIERŚCIENIU
15zł
20:00 I G R Z Y S K A
W PIERŚCIENIU
15zł
16:00 I G R Z Y S K A
W PIERŚCIENIU
16zł

sob. 23 lis 18:30
W I E CZÓR Z IGRZYSKAMI*Igrzyska śmierci**Igrzyska
śmierci w pierścieniu ognia*
25zł
ndz. 24 lis 09:00 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
14zł
ndz. 24 lis 20:30 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
14zł
pon. 25 lis 14:00 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
14zł
wt. 26 lis 17:00 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
16zł
wt. 26 lis 19:30 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
16zł
śr. 27 lis
18:30 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
14zł
pt. 29 lis
14:30 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
14zł
pt. 29 lis
17:15 RYSIEK LWIE
SERCE
ulg: 13zł norm: 15zł
pt. 29 lis
19:00
KRAPKOWICKI KLUB FILMOWY*Papusza**Koneser*
24zł
sob.

„Koneser”
Virgil Oldman (Geoffrey Rush) jest
właścicielem domu aukcyjnego i
wybitnym znawcą sztuki. Nie związał się z żadną kobietą, gdyż całą
energię zawsze poświęcał swojej
pasji, dziełom sztuki. Niewiele
osób ma dostęp do jego hermetycznego świata, czasem tylko pozwala
na to dzielącemu jego pasję Billemu Whistlerowi (Donald Sutherland) oraz młodemu konserwatorowi starych mechanizmów, Robertowi (Jim Sturgess). Pewnego dnia
odbiera telefon od tajemniczej kobiety, Claire Ibbetson (Sylvia Hoeks). Twierdzi ona, że otrzymała w
spadku po zmarłych rodzicach bogatą kolekcję dzieł sztuki i chciałaby, aby Virgil spróbował ocenić jej
wartość. Ten przybywa do starej
rezydencji, wypełnionej wiekowy-

30 lis
11:00
IGRZYSKA ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
14zł
sob. 30 lis 13:30 I G R Z Y S K A
ŚMIERCI W PIERŚCIENIU
OGNIA
14zł
sob. 30 lis 16:15 RYSIEK LWIE
SERCE
norm: 15zł, ulg: 13zł
sob. 30 lis 18:00 P A P U S Z A
15zł

Zapr as zamy ws zyst kic h!
Tylko 24 zł za dwa filmy!
W cenie biletu kawa i herbata!
Piątek—29.11.2013, godz. 19:00
Opisy dystrybutorów
Krapkowicki Klub Filmowy

sob. 30 lis 20:30
A N DRZEJKOWY WIECZÓR KOMEDII *AMBASADA**DON
JON*
25zł
ZAPRASZAMY!
Krapkowicki Dom Kultury
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SPOŁECZEŃSTWO * Okiem kobiety
Bunt „kur domowych”, czyli dlaczego stajemy się feministkami?
Czym jest feminizm? Każdy choć
raz w życiu zetknął się z tym pojęciem.
„Encyklopedia PWN” podaje, że
feminizm to „współczesny ruch społeczny głoszący równe uczestnictwo
kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym i publicznym oraz likwidację
barier prawnych, ekonomicznych i
kulturowych i związanych z nimi
stereotypami myślenia ograniczających udział kobiet i sprawowanie
przez nie funkcji kierowniczych w
przemyśle, nauce i kulturze.”
Jak podaje powyższa definicja feminizm jest zjawiskiem współczesnym,
który pojawił się w opozycji do poglądu, że to mężczyźni rządzą światem.

podbój. Zdarzały się również niewiasty, które zamiast opiekować się domem wyruszały na wyprawę wojenną ramię w ramię z mężczyznami i
podobno walczyły wcale nie gorzej
od nich!
Wyrazem szacunku jakim starożytni
otaczali kobiety były liczne boginie,
w których wizerunki obfitują panteony Greków, Egipcjan czy Rzymian.
Tymczasem od średniowiecza niewiastom notorycznie odbierano prawa zdając je na kaprysy „panów domu”. Przyczynił się do tego w znacznej mierze Kościół.
Od razu chcę zaznaczyć, że nie potępiam go zupełnie, sama jestem praktykującą katoliczką. To nie znaczy
jednak, że jestem wobec niektórych
decyzji instytucji kościelnych bezkrytyczna.
Żeby dotrzeć do sedna problemu
trzeba przede wszystkim zdać sobie
sprawę z tego, że kobieta i mężczyzna zupełnie inaczej postrzegają
świat. Mężczyzna jest bardziej stabilny emocjonalnie, reaguje popędowo i głównie na bodźce wzrokowe,
potrzebuje uznania, odczuwa naturalną potrzebę wykazywania się.

W społeczeństwach naszych przodków: starożytnych Słowian, Celtów,
Wikingów czy Indian każdy miał
swoje miejsce – także kobieta. Byłyśmy strażniczkami domowych
ognisk, kapłankami, a nawet wojowniczkami.

Kobieta natomiast jest bardziej wrażliwa, ale też bardziej emocjonalnie
reaguje, potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, romantyzmu (chce być
zdobywana), dziewczyna często jest
bardzo wylewna, co niektórych
chłopców wprawia w zakłopotanie,

Ok. 2000 lat p.n.e. na Krecie rozwijała się religia minojska. Było to w
tym okr esie pier wsze społeczeństwo, w którym kobieta nie była
uzależniona od mężczyzny, a nawet
była otaczana specyficzną czcią ze
względu na kult płodności i urodzaju, czego wyrazem stały się przedstawienia bogini-matki.
Wikingowie swoim kobietom powierzali całe osady i majątki, gdy udawali się na kolejną wojnę lub

Szkolny test historyczny
13 listopada w ramach szkolnych
obchodów rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości odbył
się test z historii.
Ramię w ramię po szansę na podium
stanęli uczniowie Liceum i Gimnazjum.
Zwycięzcami zostali uczniowie kl.
2C: Bartosz Chmielewski, Dawid
Kozany oraz Paweł Szulc. Laureaci
uhonorowani zostali nagrodami: biletami do kina (film do wyboru), a
także oceną bdb z historii.
Gratulujemy!
SN

przez swą łatwowierność często cierpi w kontaktach z mężczyznami.
Współcześnie przedstawiciele „płci
brzydszej” często nie rozumieją dynamicznych zmian nastroju u kobiety, tymczasem jest to zupełnie naturalny proces biologiczny związany z
hormonami, który zmienia się cyklicznie.
Pisząc ten tekst nie było moim celem
obrażanie nikogo, ani dyskryminowanie. Wiem, że są mężczyźni, którzy kobiety szanują i potrafią to okazać. To bardzo dobrze, powinna to
być jednak postawa powszechna i
akceptowana przez ogół. Tymczasem większość mężczyzn nie tylko
traktuje kobiety jak „gorszy gatunek”, ale również, o zgrozo!, drwi z
tych nielicznych, którzy uważają
inaczej. A przecież Bóg stworzył
kobietę na równi z mężczyzną, to nie
On wymyślił podziały społeczne,
wojny płci itp. Takie niepotrzebne
konflikty to wymysł ludzi!
W tym miejscu mógłby pojawić się
argument, że kobiety chcą równouprawnienia, a jednocześnie lubią,
gdy mężczyzna jest wobec nich szarmancki – o co więc w tym chodzi?
Otóż o szacunek. Bo gdy traktuje się
kogoś na równi z sobą samym
znacznie łatwiej być dla niego
uprzejmym, czyż nie? A żeby traktować wszystkich równo trzeba zaakceptować odmienności i starać się je
zrozumieć.
Bywa, że kobiety również same
przyczyniają się do tego, jak są traktowane. Jeżeli bowiem widzą, że są
np. ograniczane czy upokarzane, ale
nic z tym nie potrafią zrobić, bo

„wolą się nie odzywać, żeby nie
było gorzej”, to chyba coś jest nie
w porządku.

Myślę, że to kwestia albo niskiej
samooceny albo tego, że nie znają
innego życia niż despotyczne
wpływy mężczyzn (jak to jest w
przypadku np. kobiet w krajach
muzułmańskich).
Co jest więc kluczem do rozwiązania problemu? Uważam, że przede
wszystkim wzajemny szacunek i
dystans do siebie (zarówno u kobiet jak i mężczyzn). Zatem panowie szanujmy zdrowie pań, bo, jak
śpiewał Edward Hulewicz to
„jedyne, za co warto pić”.
Niech kobiety poczują „że bez
nich każda chwila to utracony na
wieki wieków czas”. Was zaś drogie kobiety/feministki pocieszam,
że „nikt nie jest nigdy ślepy tak
(...) żeby kiedyś, pewnego dnia nie
przejrzeć na oczy”, więc dajcie
jeszcze panom szansę.
Paulina Jasik

Próbna matura tuż tuż
Od 26.11 rozpoczyna się próbna
matura, realizowana przez wydawnictwo Operon. Będzie to
szansa, by sprawdzić poziom swojej wiedzy i umiejętności przed
ostatecznym majowym egzaminem
dojrzałości!

rozszerzonym, czas trwania: cz. I –
120 min, cz. II – 70 min.

Pamiętajcie! Teraz jest czas, by dobrze przygotować się do matury!!!
Wystarczy poświęcić więcej czasu
na naukę i uczestniczyć systematycznie w zajęciach. Wykorzystajcie go
jak najlepiej.

29 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka
polskiego (czas trwania: 180 min)
oraz przedmiotów dodatkowych:
historii, WOS-u, biologii, chemii,
geografii, fizyki i astronomii w
zakresie podstawowym (czas trwania: 120 min) i rozszerzonym (czas
trwania: 150 min lub 180 min –
historia, WOS).

Harmonogram akcji:
26 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z języka polskiego w zakresie podstawowym,
czas trwania: 170 min.
27 listopada o godz. 9.00 – początek próbnej matury z matematyki
w zakresie podstawowym, czas trwania: 170 min.
28 listopada o godz. 9.00 – początek
próbnej matury z języków obcych
(język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) w zakresie podstawowym, czas trwania: 120 min, lub

Dzień następny po każdym z egzaminów – opublikowanie odpowiedzi do testów na str onie
www.gieldamaturalna.pl oraz na
łamach „Gazety Wyborczej”.
Początek stycznia 2014 – przekazanie szkołom raportów podsumowujących wyniki próbnej matury.
SN
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PROBLEM * Na poważnie
Uzależniony od neta? - To nie ja!
JAKIE SĄ ETAPY UZALEŻNIENIA?

Portale społecznościowe kradną
nam szczęście - stąd akcja dla młodych, która ruszyła w… necie. Informacje możecie znaleźć na stronach Operonu oraz na
www.wylogujsie.org.
Ponad jedna trzecia nastolatków czuje się bardziej sobą, kiedy jest online. Aż 85 proc. polskich 15–16latków codziennie korzysta z internetu i to bynajmniej nie w celach
edukacyjnych. Mało tego, 75 proc. z
nich przed ekranem laptopa lub
smartfona spędza także noce. Zgubne konsekwencje takiego życia zamierza pokazać młodym ludziom
kampania „Wyloguj się do życia”.

Portale społecznościowe kradną nam
szczęście – twierdzą amerykańscy
naukowcy z University of Michigan
z Ann Arbor w USA. Zespół ekspertów przeprowadził badania na młodych ludziach wykorzystujących w
kontaktach z innymi narzędzia elektroniczne. Choć zdawałoby się, że
możliwość spotkania w sieci pozwala nam na nieograniczony kontakt
nawet z przyjaciółmi z drugiej półkuli, to jednak wyniki badań dowodzą czego innego. Im badani intensywniej korzystali z portali, tym ich
samopoczucie było niższe. Na podstawie badań naukowcy wysnuli
wniosek, że prawdziwie satysfakcjonujące są tylko spotkania na żywo.
Organizatorzy kampanii „Wyloguj
się do życia” przekonują, że ich celem nie jest nawoływanie do ucieczki od internetu i pokazywanie zgubnego wpływu tego medium. Chodzi
im o zachowanie proporcji, nawiązywanie międzyludzkich relacji w realnej rzeczywistości, a także o próbę
refleksji nad życiem i jego jakością.
Stawiają pytanie: czy internet to tylko narzędzie, czy już sposób na życie? Ogólnopolski projekt społeczny
ma zwrócić uwagę na problem uzależnienia od sieci i pomóc wielu
młodym ludziom, ich rodzicom i
nauczycielom zrozumieć ten nałóg.
Twarzą akcji jest raper Wojciech
„Sokół” Sosnowski. Dla celów akcji
został przygotowany spot – opowiada on historię dwójki nastolatków
mających marzenia, zainteresowania,
przeżywających przygody i pierwsze
zauroczenie. Ich życie dzieli się na
dwie, diametralnie odmienne części:
wirtualną i realną.
Internet i komputer nie powinny w
nikim budzić negatywnych skoja-

rzeń. Są elementem codzienności korzystamy z nich w celach prywatnych i służbowych. Ułatwiają
wiele tak podstawowych czynności
jak zakupy, płatności, planowanie
podróży, czy szybki kontakt ze znajomymi. Swobodny i tani dostęp do
sieci to już niemal standard.
Niezbędność Internetu, ewidentne
korzyści, jakie przynosi i fakt jego
codziennej obecności w wielu
aspektach życia usypiają czujność,
tworząc iluzję całkowitego bezpieczeństwa.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy
z zagrożeń wynikających z niekontrolowanego używania Internetu i
komputera. Wszystko to sprzyja
rozwojowi uzależnienia, a każde
uzależnienie jest równie niebezpieczne i prowadzi do utraty relacji,
osamotnienia, smutku.
Projekt Wyloguj się do życia chce
zwrócić uwagę jak największej
liczby osób na zagrożenia wynikające z nieograniczonego korzystania z komputera i zachęcić do szukania zdrowej równowagi między
światem wirtualnym a realnym. Nie
trzeba przecież całkowicie rezygnować z Internetu, by mieć wolność
wyboru.
Gdzie leży granica, po której przekroczeniu codzienne surfowanie po
Internecie zmienia się w przymus,
wymagający zaspokojenia tu i teraz? Klasyfikacja uzależnienia od
Internetu i komputera wciąż przysparza trudności. Bardzo często
możemy też usłyszeć pytanie: czy
jest ono tak samo groźne jak alkoholizm lub narkomania? Nie apisrujemy do rozwiania wszystkich
wątpliwości, ale chcemy zwrócić
uwagę, że nie ma uzależnień gorszych i lepszych.
Kilkugodzinna sesja z komputerem
może nie brzmi zbyt groźnie i wcale nie musi być oznaką uzależnienia. To nie ilość czasu, jaką spędzamy online, decyduje o tym, czy jest
problem, czy go nie ma. Ważne
jest, jak korzystanie z Internetu
wpływa na nasze życie i wybory,
których dokonujemy.
Kontakt ze znajomymi na czacie
nie jest niczym złym, ale już obsesyjne myślenie o tym, co może
dziać się w Internecie podczas naszej nieobecności, to sygnał, że
ryzyko uzależnienia może być całkiem realne. Warto samemu sprawdzić, jak wyglądają poszczególne
etapy uzależnienia.

1. Zetknięcie się i zafascynowanie
Internetem jako nowością, poznawanie jego możliwości, wejście w nową rzeczywistość, poczucie więzi z
całym światem oraz braku granic,
2. Zwrócenie uwagi na fakt, że korzystanie z Internetu ułatwia odprężenie się i pomaga w zredukowaniu
dyskomfortu (napięcia, poczucia
samotności itp.),
3. Coraz bardziej regularne korzystanie z Internetu w celu regulowania
swoich stanów emocjonalnych,
4. Postępujące ograniczanie kontakt ó w z b l is k i m ot o cz en i e m
(wycofywanie się ze świata realnego, zobojętnienie społeczne) na
rzecz kontaktów wirtualnych i poświęcanie im coraz większej ilości
czasu,
5. Poczucie dyskomfortu w sytuacjach ograniczonego dostępu do
Internetu,
6. Pojawienie się problemów społecznych, zdrowotnych, finansowych
itp., których związek z korzystaniem
z Internetu nie ulega wątpliwości.

Czy jesteś uzależniony od neta?
Spr awdź się na: htt p://
wylogujsie.org/sprawdzsie.

A co Wy o tym sądzicie? Jesteście
uzależnieni od Internetu i komputera?
- Muszę przyznać, że od facebooka
jestem uzależniona. Za każdym
razem jak tylko wchodzę na laptopa pierwsze co odpalam to Fb.
Zawsze słyszę od rodziców, że jestem uzależniona, że więcej czasu
spędzam w wirtualnym świecie. mówi Zuza Krygier.
- Może nie tyle co od komputera i
facebooka tylko od komunikatorow
i ludzi z którymi dzięki nim się porozumiewamy - dodaje Izabela Mędrecka.
- Jeśli nie ma możliwości porozmawiać osobiście to wtedy pozostaje
rozmowa na fejsbuku - przyznaje
Paweł Nowicki.
Cóż, zatem korzystajmy z Internetu i portali społecznościowych, ale
pamiętajmy, że czasem warto zamienić ruch myszką na ruch na
boisku lub podwórku i że jednak
nic nie zastąpi rozmowy face to
face.
SN
KONKURS
Zapraszamy wszystkie szkoły gimnazjalne do udziału w konkursie na
plakat inspirowany tematyką projektu Wyloguj się do życia oraz
nagranym w jego ramach filmem
edukacyjnym.
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INFORMACJE * Wydarzenia
To przecież 95-te urodziny!
Uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w obchodach 95 rocznicy
odzyskania niepodległości.
Mieszkańcy Krapkowic zgromadzili
się pod basztą przy pomniku Ofiar
Wojen i Przemocy na ulicy - nomen
omen - Wolności, by w samo południe zacząć część oficjalną obchodów z okazji niepodległości Polski.

tuń. Medale Srebrne przyznane zostały Korynie Bernardt, Anecie
Dróżdż, Marii Gabor, Iwonie Kręcichwost, Henrykowi Hehmueller
oraz Edycie Winiarskiej. Medal
brązowy otrzymała natomiast Urszula Kolasińska i Aleksandra Stanek.
W dalszej części nastąpiło złożenie
kwiatów pod pomnikiem przez starostę, burmistrza, radnych miasta i
przedstawicieli instytucji powiatowych oraz szkół. Naszą reprezentowała dyrektor Iwona Medwid oraz
Bogusława Gramala i Grzegorz
Podsiadło. Uczniowie naszego zespołu szkół uczestniczyli w poczcie
sztandarowym oraz towarzyszyli
podczas wręczania odznaczeń.
Miejmy nadzieję, że nie tylko od
święta będziemy wdzięczni za to,
że możemy żyć w wolnym kraju.

Tuż przed południem hejnał naszego
miasta został odegrany przez trębaczy orkiestry dętej pod batutą Pawła
Wiencka. Chwilę po tym głos zabrał
starosta Maciej Sonik.
- To przecież są urodziny, 95 urodziny, a więc życzę Wam wszystkiego
najlepszego - mówił do mieszkańców.
- Cieszę się, że jesteśmy tu razem, by
świętować to wydarzenie - dodał
burmistrz Andrzej Kasiura.
Medalami zasług dla naszego miasta
zostały odznaczone osoby szczególnie zasłużone. Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzębski wręczył wyróżnionym Medale za Długoletnią
Służbę. Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Złotym
Medalem za długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Brygida Gruchot,
Krystyna Matejka, Gabriela Osiej,
Krystyna Rigol, Danuta Noskowicz,
Elżbieta Skiba, Agnieszka Woźnica,
Romuald Haraf oraz Marian Świs-

Popołudniu natomiast w sali tanecznej krapkowickiego domu kultury odbył się występ zatytułowany “Niepodległość Muzyczne Ma
Imię”. Był to koncert Jakuba Niewaldy oraz młodzieży z Krapkowickiego Studia Piosenki.

W ramach obchodów odzyskania
niepodległości szkoła zorganizowała :
- Konkurs indywidualny na najlepsze przebranie.
- Konkurs klasowy na najlepsze
przebranie.
- Test historyczny.
- Konkurs prac pod hasłem: 'Moje
refleksje na temat współczesnego
patriotyzmu'.
Nagrody wyglądały następująco:
- Bilety do kina w Krapkowicach.
- Oceny bardzo dobre i celujące
-'Dzień bez pytania'
To były konkursy dla uczniów, lecz
nauczyciele tez mieli okazje cos wygrać.
Każdy przebrany nauczyciel uczestniczył w konkursie. Nauczyciel nagrodzony najgłośniejszymi brawami
uczniów wygrywał.
To nie wszystko, w szkole został
zorganizowany kiermasz, na którym
sprzedawano różne słodkości oraz
błyskotki. Kiermasz został zorganizowany przez klasę 3G w sali 21.
Aby umilić uczniom czas w szkole ,
na przerwach odtwarzano różne
utwory, jednym z nich był kawałek
O.S.T.R. "Kochana Polsko".

Zostały zaprezentowane utwory
jednych z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w muzyce polskiej. Widzowie usłyszeli m.in.
„Modlitwę” Dżemu, „Jaka róża taki
cierń” Edyty Geppert, „Odchodząc” i „Nie pytaj mnie o Polskę”
Obywatela G.C., czy też „Obławę”
Jacka Kaczmarskiego.
Wśród artystów na scenie znalazły
się uczennice naszej szkoły: Zuza
Krygier i Magdalena Wójcik. Piosenki zmusiły do refleksji i dały
chwilę wytchnienia w codziennej
bieganinie.
Z kolei uroczystości patriotyczne w
naszej szkole odbyły się 13 listopada, bialo-czerwona fala zalała Zespół Szkół, niczym Odra Krapkowice w 1997r.

Cala Polska powinna brać przykład z
naszej szkoły i naszego miasta. Patriotyzm to ostatnio rzadko spotykana cecha człowieka w naszym kraju.
Zamiast świętować i oddawać cześć
przodkom za dzisiejszą wolność,
garstka kraju woli świętować zamieszkami, które prawie wywołały
kolejna wojnę, albo nie świętować w
ogóle. Bądźmy dumni z naszej narodowości, w końcu nie mamy czego
sie wstydzić!
SN
A.Jarczewski

Na podziękowanie zasłużyli wszyscy,
którzy zaangażowali się w przygotowanie tego dnia: Oskar za plakat promocyjny wydarzenia, klasa IIIG za
organizację kiermaszu, klasa IIB za
przygotowanie osi czasu i koordynowanie testu historycznego, SU G i LO
oraz pomagający im uczniowie za
dekorację sali gimnastycznej, szkolnych korytarzy i oprawę muzyczną,
autorzy prac konkursowych "Moje
refleksje na temat współczesnego patriotyzmu", uczniowie, którzy przygotowali się do testu historycznego, a
także wszyscy Ci, którzy dołączyli się
do zabawy, przychodząc do szkoły w
patriotycznych barwach.

Powrót na
właściwe tory
Dnia 3 listopada o godzinie 10.00
na stadionie Unii Krapkowice
odbył się mecz pomiędzy naszą
krapkowicką drużyną a Polonią
Nysa.
Mecz z wiceliderem był bardzo
ważny, ponieważ każdy punkt jest
na wagę złota. Od początku meczu
Unia przejęła inicjatywę i prowadziła grę. Efektem dobrych poczynań zawodników z Krapkowic była
bramka w 30 minucie meczu. Po
rzucie rożnym wykonywanym
przez Patryka Jaszkowica, piłkę
ładnym strzałem z woleja posyła
do bramki Mateusz Sałaciak.

Drużyna Unii nie zaprzestała atakować i 8 minut później w polu
karnym sfaulowany został Damian
Janiszyn, a rzut karny na bramkę
zamienił Bartosz Chudy. Kolejne
minuty to znaczna przewaga krapkowickiej drużyny, lecz nie przyniosła ona kolejnych bramek, ponieważ zabrakło szczęścia i skuteczności. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla Unii Krapkowice.

Bramki: Mateusz Sałaciak(30’),
Bartosz Chudy(38’)
Skład Unii Krapkowice: Mateusz
Kauczor, Bartosz Chudy, Piotr
Chudy, Kewin Böhm, Kewin Głobisz- Sebastian Kołodziej, Mateusz
Sałaciak, Bartosz Gwiździł, Patryk
Jaszkowic- Przemysław Kowalski,
Damian Janiszyn
Kewin Böhm
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SPORT * Piłka nożna
Łatwe trzy punkty
13.10 na stadionie przy ulicy sportowej w Krapkowicach odbyło się
spotkanie pomiędzy drużyną juniorów „Unii” a zespołem Polonii
Biała.
Mecz rozpoczął się punktualnie o
godzinie 11:00. Od pierwszych minut inicjatywa na boisku należała do
zawodników gospodarzy. Po strzale
z dystansu Patryka Jaszkowica i błędzie bramkarza gości w 10 minucie
drużyna Unii objęła prowadzenie.
W kolejnych minutach piłkarze z
Krapkowic mogli podwyższyć wynik ale nie potrafili zamienić kilku
składnych akcji na bramkę. Jednak
w 30 minucie spotkania po akcji
skrzydłem Jaszkowica piłka trafiła
do Dawida Szkody, który z bliskiej
odległości umieścił piłkę w siatce.
Kilka minut później na 3:0 wynik
podwyższył kapitan zespołu Przemek Kowalski.

Po przerwie gra toczyła się głównie
w środkowej części boiska. W 65
minucie po indywidualnej akcji
Damian Janiszyn zdobył czwartą
bramkę dla swojej drużyny. Goście
uratowali honor zdobywając bramkę z rzutu karnego w 70 minucie
spotkania. Gdy mecz zbliżał się ku
końcowi wynik strzałem zza pola
karnego ustalił rezerwowy Jakub
Dróżdż.
Ks „Unia” Krapkowice 5:1 Polonia
Biała
Bramki: 10’ P.Jaszkowic, 30’
D.Szkoda, 38’ P.Kowalski, 65’
D.Janiszyn, 87’ J.Dróżdż
Skład: Mateusz Kauczor - Kewin
Głobisz, Piotr Chudy, Kewin
Böhm, Bartosz Chudy – Dawid
Szkoda, Patryk Jaszkowic, Bartosz
Gwiździł, Dominik Ryrko – Damian Janiszyn, Przemysław Kowalski (C) Trener: Rafał Wolny
Przemysław Kowalski

Transferowe szaleństwo
Jak wiedzą wszyscy fani piłki nożnej tegoroczne letnie okienko
transferowe było wyjątkowo gorące, następowało wiele zwrotów akcji, niespodziewanych posunięć
oraz niespodzianek.
Zacznijmy od największego transferu, aczkolwiek przejścia Geretha
Bale z Tottenhamu do Królewskich,
którzy wzmocnili się także takimi
zawodnikami jak Isco czy Illaramendi. Kwota podawana w mediach rozciągała się od 90mln do nawet
110mln euro. Ostatecznie nie został
najdroższym piłkarzem globu, kwota
za jaką przeszedł do Realu Madryt
wyniosła 91mln euro. Na tym transferze znacząco wzbogacił się Tottenham, więc i władze tego klubu postanowiły aktywnie włączyć się do tego. Sprowadzili m.in. Soldado, Paulinho oraz dwa znakomicie zapowiadające się talenty: Lamelę i Eriksena.
Zostawmy teraz klub z White Hart
Lane i przejdźmy do Ligue 1. W tym
roku klub AS Monako został przejęty przez multimiliardera pochodzącego z Rosji. Ich pierwszy transfer
wywołał szok w piłkarskim świecie,
było to zakupienie Falcao z Hiszpańskiego Athletico Mardyt. Transfer
ten wyniósł klub ogromne pieniądze,
było to 60mln. Euro. Od razu na ten
transfer odpowiedział wielki ligowy
przeciwnik PSG, natychmiastowo
kupił Cavaniego z Napoli, który ma
być zastępcą wielkiego Ibry. Ten
zawodnik wyniósł klub z Paryża
64mln.
Przenieśmy się teraz do naszych sąsiadów i ich ligi. W Bundeslidze
zapowiada się kolejna walka o trofeum między dwoma klubami: Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. Wielki szok wywołał transfer

Comeniusowe rozgrywki
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w dn. 22.10.2103 na boisku w
Obrowcu odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy naszymi uczniami a
drużyną LZS Obrowiec.
Mecz był jednym z działań, mających na celu promowanie zdrowego
i aktywnego stylu życia w ramach
programu Comenius. Chłopcy wywalczyli zwycięstwo z dwubramkową przewagą. Ostateczny wynik to
3:5. Serdecznie gratulujemy!
Podziękowania również dla dzielnych trenerek i kibiców!
Naszą szkołę reprezentowali: Przemek K., Kewin B., Wiktor W., Dawid W., Damian G., Dominik G.,
Bartosz Ch., Mariusz W., Paweł Sz.,
Thomas S., Mikołaj S., Kamil W.,
Bartosz Sz., Kamil L.
SN

STOP zwolnieniom z WF-u
Trener piłki ręcznej Bogdan Wenta i jego zawodnicy wsparli akcję
promującą ruch wśród dzieci i
młodzieży.
Akcję zapoczątkowało Ministerstwo
Sportu i Turystyki. W tym celu przygotowano dostępny w internecie
film. Możecie go zobaczyć pod adresem: http://youtu.be/h56tlIH9wOc.

Fot. Pablo Morquecho/Wikimedia
Commons
Mario Goetze z Dortmundu do
Bayernu, można powiedzieć, że
kibice Borussi znienawidzili tego
zawodnika. Warto również podkreślić, że transfer ten został ogłoszony krótko przed finałem Ligii Mistrzów, którą wygrał Bayern. Monachijczycy nie poprzestali na jednym transferze, w klubie zmieniło
się wiele, ale największym zaskoczeniem było zajęcie fotela trenerskiego przez Pepa Guardiolę, który
wraz sobą sprowadził Thiago z
Barcelony. Klub z Signal Iduna
Park także zrobił kilka posunięć na
rynku i sprowadził takich piłkarzy
jak Sokratis, Mkhitaryan czy uznawany za najszybszego piłkarza globu Aubameyang.
Nadszedł teraz czas na wspomnienie o Serie A i paru transferach z tą
ligą związanych. Najgłośniejsza
była zmiana klubu prze Carlesa
Teveza - przeszedł on do Juventusu. Jednocześnie ten klub sprowadził drugiego napastnika Fernando
Llorente. Z pieniędzy otrzymanych
za Cavaniego, Napoli postanowiło
kupić także wielką sławę, był to
zawodnik Realu Madryt, Gonzalo
Higuain.
Przenieśmy się jeszcze na wyspy,
na których znalazło się także paru

Drużyna naszej szkoły

Sławomir Szmal, niezwykle popularny bramkarz reprezentacji Polski w
piłce ręcznej, podkreśla, że akcję
popiera całym sercem. Na swoim
blogu napisał: „Na ten problem nie
patrzę jako sportowiec, ale jako ojciec. Jeśli dziecko nie będzie brało
udziału w zajęciach wychowania
fizycznego, to będzie miało w przyszłości pr oblemy zdr owotne,

nowych zawodników. Arsenal, który
przez lata inwestował w młodzież i
nie brał udziału w transferowych
szaleństwach w końcu zdecydował
się na kupno czołowego zawodnika,
tego transferu nikt się nie spodziewał. Zawodnikiem tym był Mesut
Oezil, kwota na jaką opiewał transfer
wynosiła 42.5mln. euro. Oba Manchestery także urozmaiciły swój
skład na nowy sezon, The Citizens
wzmocnili swój atak o
trzech znakomitych zawodników
ofensywnych: Jesusa Navasa, Alvaro
Negredo i Stevana Jovetića, natomiast Red Devils wzmocnili swoją
obronę i zakupili do swojego składu
Fellainiego z Evertonu.
Skoro zaczęliśmy Realem Madryt to
skończymy dumą Katalonii, jednym
z dwóch wielkich Hiszpańskich klubów, FC Barceloną. Katalończycy
weszli z wielkim impetem w okienko transferowo kupując z ligi brazylijskiej Neymara, na temat jego
transferu było wiele spekulacji czy
sprawdzi się na europejskich

głównie z kręgosłupem, ale nie
tylko”.
Trener Wenta podziela ten pogląd.
Jak czytamy w lokalnej prasie kieleckiej, na spotkaniu z uczniami
jednej z kieleckich szkół powiedział, że „kultura fizyczna jest integralną częścią wykształcenia”.
Statystyki są jednak nieubłagane –
lawinowo rośnie w Polsce liczba
dzieci zwalnianych przez rodziców
z zajęć sportowych w szkole. A
jednocześnie Polska staje się krajem z największym odsetkiem
dzieci z nadwagą. Miejmy zatem
nadzieję, że pomysł Ministerstwa
Sportu okaże się skuteczny.
Operon

boiskach. W późniejszym czasie
polityka Barcelony znacząco spadła i klub ten zaczął przygotowania do nadchodzącego sezonu i
batalii o wygraną w Lidze BBVA.
Obecnie okienko transferowe mamy już zamknięte, a zawodnicy
rozgrywają już swoje mecze ligowe. Jak już wspominałem rok ten
opiewał w wiele głośnych transferów, lecz czy były one trafione?
To zweryfikuje nam cały sezon i
Liga Mistrzów.
Grzegorz Tkocz

Fot.
www.liganiemiecka.net

