
  

Wszystkim naszym Czytelni-
kom, uczniom zarówno liceum, 
jak i gimnazjum, nauczycie-
lom, pracownikom szkoły oraz 
dyrekcji życzymy spokojnych 
świąt w miłej, rodzinnej atmos-
ferze. A w nowym roku kalen-
darzowym 2014 samych sukce-
sów i radości! 
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 INFORMACJE * Z życia szkoły 
Krótko i konkretnie 

14 listopada reprezentacja 
uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego i Gimnazjum 
wzięła udział w Powiatowej 
Olimpiadzie Ekologicznej. 
 
Tegoroczna Powiatowa Olim-
piada Ekologiczna, zorganizo-
wana przez Starostwo Powiato-
we w Krapkowicach, odbyła się 
pod hasłem "Sortuj - bądź Eko". 
Uczniowie odpowiadali na 30 
pytań (zamkniętych i otwartych) 
dotyczących recyklingu i segre-
gacji odpadów. 
W kategorii Liceum naszą szko-
łę reprezentowali: Maria Ma-
choń kl.3B, Piotr Pospieszczyk 
kl. 3B i Grzegorz Tkocz kl. 1A. 
W kategorii Gimnazjum: Sven 
Solisch kl. 2G, Karolina Witek 
kl. 3G i Natalia Mikołajek kl. 
3G. I miejsce zajęły uczennice  
     

 
 
W dniu 18.11.2013 r. odbył się 
etap szkolny Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego. 
 
Do kolejnego etapu Wojewódz-
kiego Konkursu Matematyczne-
go zakwalifikowali się:   
    Sven Solisch 
    Paweł Data 
    Magdalena Wójcik 
    Piotr Ziemniak 
    Krzysztof Kasiura 
 

W drugiej połowie listopada 
odbyły się  warsztaty profilak-
tyczne dla uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Gim-
najzum, poruszające proble-
matykę agresji i przemocy. 
 
A oto wyniki szkolnego etapu 
WOJEWÓDZKIEGO KON-
KURSU HISTORYCZNEGO - 
do kolejnego, gminnego etapu  

Być w Strasburgu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
klasy 3G: N. Mikołajek oraz K. 
Witek. II miejsce zajęła uczen-
nica klasy IIIB M. Machoń, a 
IV miejsce - uczeń tej samej 
klasy P. Pospieszczyk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W dniu 18.11.2013 r. w 
Gminnym Ośrodku Kultu-
ry  w Walcach odbyła się 
uroczysta gala rozdania na-
gród laureatom IV Wielkiego 
Wojewódzkiego Dyktanda 
Języka Niemieckiego.   
Laureatem IV Wielkiego Woje-
wódzkiego Dyktanda Języka 
Niemieckiego został uczeń kl. 
IB Patryk Wieczorek Jeszcze 
raz gratulujemy !  
 

 
SERDECZNIE GRATULUJE-
MY! Trzymamy kciuki za 
kolejne sukcesy. 
 
Podczas zajęć z przedstawicie-
lem Ośrodka Wsparcia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie z 
Opola omówiono m.in. pojęcia 
- złość, agresja, przemoc, ro-
dzaje i cykle przemocy czy też 
portret ofiary, sprawcy i świad-
ka przemocy. 
 
Zajęcia miały uwrażliwić mło-
dzież na zjawisko przemocy 
oraz na konsekwencje, które 
mogą być wynikiem ww. za-
chowań. 
 
przechodzą: Sven Solisch, 
Kamil Mientus i Karolina 
Witek.  

Gratulujemy! 

Przypominamy o specjalnej 
edycji Euroscola! 
 
Dodatkowa Euroscola odbę-
dzie się 9 maja 2014 roku - w 
ramach European Youth Event 
2014. Wybór grupy, która 
weźmie udział w tej wyjątko-
wej Euroscoli, nastąpi w dro-
dze konkursu fotograficznego 
na fanpage'u szkoły na facebo-
oku! 
 
Zadaniem konkursowym jest 
stworzenie utworu – fotore-
portażu na jeden z pięciu 

tematów: 
- Bezrobocie wśród młodzieży. 
Nowe per spek tywy dla 
„zablokowanego pokolenia”. 
- Rewolucja cyfrowa. Przy-
szłość Internetu. 
- Przyszłość Unii Europejskiej. 
Europa podczas przemian. 
- Stabilność. Nowy europejski 
styl życia – stabilny biznes i 
standard życia. 
- Wartości europejskie. Gracz 
Globalny – Gracz Sprawiedli-
wy? 
NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY 
TYLKO DO 15 GRUDNIA! 
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Droga przez mękę - czyli  
próbna matura za nami 

 INFORMACJE * Matura 

Próbna matura przygotowana 
przez Operon odbywała się od 
26 do 28 listopada 2013 roku. 
W naszej szkole wzięli w niej 
udział prawie wszyscy ucznio-
wie III klas liceum.  
 
We wtorek odbyła się pierwsza 
matura- z języka polskiego, w 
środę z matematyki, a w czwar-
tek już ostatnia- z języka angiel-
skiego.  
 We wtorek rano w 
szkole panowała dość luźna 
atmosfera, nie wyczuwało się 
zbytniego napięcia. Oczywiście, 
znalazły się osoby, które były 
nieco wystraszone i zestresowa-
ne, ale wszystko w granicach 
normy. Chyba po prostu nie 
wiedzieliśmy co nas czeka. 
Przed wejściem do sal trzeba 
było podpisać się na liście obec-
ności, wylosować numerek 
ławki oraz odebrać karteczkę z 
imieniem, nazwiskiem i swoim 
peselem. Rozpoczęliśmy o 
godzinie 9:00 i od tej chwili 
przez kolejne 3 godziny wszyst-
ko zależało już tylko od naszej 
wiedzy!  
 Po opuszczeniu sali, w 
której pisaliśmy maturę odnio-
słam wrażenie, że spora część 
osób jest trochę zdezorientowa-
na poziomem trudności. Rozma-
wiałam z kilkoma uczniami i 
wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
to nie było to, czego się spo-
dziewali i nie są zadowoleni ze 
swoich prac. Paulina z klasy 
IIIC zapytana o wrażenia po 
pierwszym dniu odpowiedziała: 
-Wiedziałam, że matury z Ope-
ronu są trudne, ale nie spodzie-
wałam się, że aż tak trudne. Nie 
jestem za bardzo zadowolona z 
mojej pracy. 
 W środę atmosfera była 
już gorsza, niepokój wyczuwało 
się wręcz w powietrzu. Słychać 
było również echo dnia po-
przedniego.  
Krótko po godzinie 9:00 rozpo-
częliśmy próbną maturę z mate-
matyki. Był to bardzo trudny 
arkusz.  Po wyjściu z sali nie 
widać było uśmiechniętych 
maturzystów, chyba, że tych 
uśmiechających się ironicznie. 
Wszyscy w napięciu będziemy 
czekali na wyniki. Kiedy zapy-
tałam Daniela  z klasy IIIC o 
wrażenia po drugim dniu powie-
dział: 
-To była najgorsza próbna 

matura z matematyki. Nigdy w 
życiu nie myślałem, że takie 
zadania będą na poziomie 
podstawowym. 
 Czwartek był ostatnim 
dniem próbnych matur. Widać 
już było rozluźnienie, zniknął 
ogromny niepokój wyczuwany 
dzień wcześniej, wszyscy byli 
względnie spokojni. Tradycyj-
nie zaczęliśmy około godziny 

9:00, ale mieliśmy mniej czasu
- tylko dwie godziny, jednak to 
wystarczająco dużo. Kolejną, 
małą różnicą w stosunku do 
poprzednich dwóch dni było to, 
że najpierw wysłuchaliśmy 
nagrania, a dopiero potem 
przeszliśmy do części pisem-
nej.  
 Po wyjściu z sali 
widziałam odmienionych ludzi- 
wyluzowanych, spokojnych, 
żartujących, takich, jacy byli 
przed próbnymi maturami.  
Ola z klasy IIIB powiedziała, 
że: 
-Co do języka angielskiego to 
mogę powiedzieć, że nie był 
trudny, aczkolwiek nie każdemu 
mógł się spodobać temat listu 
bądź maila. 
 Po trzecim dniu, czyli 
w czwartek,  koło godziny 
11:00 wszyscy byliśmy zado-
woleni. Niekoniecznie ze swo-
ich wyników, ale z tego, że 
mieliśmy próbne matury za 
sobą. Czuliśmy ulgę. Uff… 
Udało się przez to przejść. 
Teraz wszystko wraca już na 
swoje dawne tory. Dziwnie 
było patrzeć na swoją klasę tak 
zestresowaną i tak spiętą. Po-
zostaje tylko oczekiwanie na 
wyniki. Myślę, że było to- 
może nie pozytywne- ale na 
pewno potrzebne przeżycie, 
jednak, bez wątpienia, dosyć 
stresujące. Bardzo pasuje mi 
tutaj stare, ale prawdziwe i 
wciąż aktualne powiedzenie- 
„Co Cię nie zabije to Cię 
wzmocni”.  

Amelia Ryppa 

 Żeby stres nie zjadł 
Jak poskromić stres przed 
maturą? 
 
Matura jest jednym z najważ-
niejszych egzaminów w na-
szym życiu. Nikogo zatem nie 
zdziwi fakt, że maturzystom 
towarzyszy stres, który nasila 
się wraz ze zbliżającym się  
terminem pierwszego egzami-
nu. Jest to naturalna reakcja 
obronna naszego organizmu. 
Czy można ją pokonać? 

 
Emocje 
P r z e d e 
w s z y s t k i m 
nie trzymaj-
my swoich 
negatywnych 
emocji dla 
siebie. Warto 
si ę n imi 
dzielić z 
najbliższymi. 

Wiemy wtedy, że nie jesteśmy 
sami i możemy liczyć na rady 
innych. Zapytajcie swoich 
starszych znajomych jak oni 
radzili sobie ze stresem matu-
ralnym. Rozmowa jest lekiem 
na wszystko. 
 
Szklanka wody 
Stres wyzwala w nas poczucie 
pragnienia. Aby je zaspokoić 
sięgnijcie po wodę. Ma ona 
właściwości uspokajające, pod 
warunkiem, że możemy się jej 
napić w odpowiednich warun-
kach. Nie w biegu, nie na stoją-
co, nie w pośpiechu. Usiądź-
my, odłóżmy książki, zrelak-
sujmy się. Pamiętajcie również 
o tym, że przy wzmożonym 
wysiłku intelektualnym należy 
wypijać minimum półtora litra 
wody. 
 
Muzyka 
Muzyka jest świetnym poskra-
miaczem stresu. I ta relaksują-
ca, wyciszająca, jak i energicz-
na i mroczna. Co kto lubi. 
Ważne jest, aby się w nią wsłu-
chać, wyciszyć wewnętrznie, 
wyłączyć myśli. Oderwijcie się 
od książek, zapomnijcie o 
maturze i wsłuchajcie się w 
dźwięki, które płyną z Wa-
szych głośników. 
 
Relaks 
Relaks, relaks i jeszcze raz 
relaks! Rozluźniające kąpiele, 
zdrowy sen, spotkanie z przyja-
ciółmi… Pamiętajcie, że nie 
samą maturą człowiek żyje. 
Zaplanujcie sobie czas tak, aby 

relaks był tak samo ważnym 
punktem dnia, co przygotowa-
nia do matury. 
 
Dieta 
Jeżeli chcecie rozprawić się ze 
stresem, jedzcie to, co wzmac-
nia układ nerwowy i podnosi 
odporność organizmu. Takie 
działania mają między innymi: 
chleb pełnoziarnisty, zielony 
groszek, jajka, ryby, ziemniaki, 
sałata i chude mięso. Zadbajcie 
o to, aby te produkty znalazły 
się na Waszych talerzach. 
Sięgajcie również po produkty, 
które zawierają magnez. Ten 
pierwiastek bardzo szybko 
„ulatnia się” z organizmu ze-
stresowanej osoby. Niedobór 
magnezu nasila z kolei produk-
cję hormonów stresowych i 
reakcje na stres. 
 
Aktywność fizyczna 
Jakikolwiek wysiłek fizyczny 
pomaga usunąć z organizmu 
szkodliwe substancje powstałe 
podczas reakcji stresowej. 
Idźcie na spacer, na siłownię, 
pobiegajcie. Napięte ze stresu 
mięśnie mają wówczas okazję, 
aby popracować w ich normal-
nym rytmie, czyli skurcz-
rozkurcz. Płynące wówczas do 
mózgu sygnały informują go o 
tym, że stan zagrożenia minął. 
 
Dzień przed egzaminem macie 
wrażenie, że nic nie umiecie? 
Zakopujecie się w książkach i 
cały czas znajdujecie coś, 
czego do tej pory nie znaleźli-
ście? Wpadacie w panikę? To 
też jest naturalna reakcja 
obronna organizmu. Przed 
godziną „zero” stres sięga 
granic wytrzymałości. Siedze-
nie nad książkami tylko zestre-
suje Was jeszcze bardziej. 
Idźcie na spacer lub do kina. 
Grunt to pozytywne nastawia-
nie. Powtarzajcie sobie, że 
jesteście przygotowani. Dla 
niektórych prawdziwym kosz-
marem wydaje się być egzamin 
ustny. Przed wejściem do sali 
weźcie więc kilka głębokich 
oddechów. Pamiętajcie, aby 
swój przekaz kierować do 
odbiorcy.  Wkroczcie do sali 
dumnym krokiem. Powtarzaj-
cie sobie - jestem przygotowa-
ny, będzie dobrze, zdam! Pa-
miętajcie – ten rok jest dla 
Was. To od Was zależy jak go 
wykorzystacie. 
 

Odsyłamy na uczelnie.info.pl 
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Egzamin, papierosy i kop na szczęście 

 INFORMACJE * Matura 

Egzamin maturalny 2014 roku 
nadchodzi szybkimi krokami. 
Uczeń, który nie rozumie i nie 
czuje potrzeby zrozumienia, 
jak się należy do niego przygo-
tować, przeżyje w maju bole-
sne zderzenie. 
 
Będzie miał wrażenie, że na 
maturze jest jak na wojnie: 
przeżywają tylko najlepsi, a on 
znalazł się tutaj przypadkowo i 
zaraz polegnie z kretesem. 
Wystarczy jednak zacząć przy-
gotowania odpowiednio wcze-
śnie, a najważniejszy egzamin w 
życiu okaże się łatwy, miły i 
przyjemny. Jeśli więc chcesz za 
rok fetować zwycięstwo, otwie-
rać szampana i przyjmować 
gratulacje, przemyśl parę spraw 
już dziś. 
 
Z perspektywy szkoły 
 
Każda szkoła ma swoją kulturę 
pracy. W jednym miejscu 
uczniowie idą na maturę jak na 
bal, radośni, weseli i pewni 
siebie, a gdzie indziej zachowu-
ją się, jakby doszło do wybuchu 
trzeciej wojny światowej, z 
nieba spadały bomby, a Polsce 
groziły kolejne rozbiory. Klimat 
panujący na lekcjach ma wpływ 
na poczucie wartości uczniów, 
stopień pewności siebie, na ich 
podejście do egzaminu matural-
nego, na poziom stresu. Szkoła 
nie tylko uczy, ale też kształtuje 
charakter. Wszystko to pomaga 
albo przeszkadza na maturze. 
Wielu uczniów boi się tego 
egzaminu, ponieważ byli nim 
straszeni, a nie z powodu braku 
wiedzy czy umiejętności. 
 
Klimat szkoły to nie wszystko. 
Każdy nauczyciel ma też swój 
styl nauczania. Jeden bazuje na 
metodach familiarnych, zacho-
wuje się niczym dobra ciocia, 
która każdego musi otoczyć 
opieką, a do matury poprowa-
dzić za rączkę. Inny woli chłod-
ne relacje, ale za to podbudowa-
ne dużą wiedzą i jasno określo-
nymi wymaganiami. Jedni dają 
uczniom dużo samodzielności, 
inni zaś kontrolują na każdym 
kroku, pilnują, jakby mieli do 
czynienia z przedszkolakami, a 
nie z dorosłymi przecież ludźmi.  
Ilu nauczycieli, tyle różnych 
metod podejścia do pracy.  
 
Okiem krytyka 
Od nauczycieli trzeba żądać 
przede wszystkim rzetelnych 

informacji o egzaminie matu-
ralnym, realistycznej oceny 
możliwości uczniów, a mniej 
moralizowania, wyrywania 
sobie włosów z głów i rozdra-
pywania ran. Zamiast krytyko-
wać, lepiej zorganizować prób-
ną maturę (może nawet kilka 
razy) i ją solidnie sprawdzić – 
wtedy szydło wyjdzie z worka. 
 
Panuj nad sytuacją 
 
Nawet najdoskonalszy styl 
nauczycielskiej pracy nie każ-
demu uczniowi odpowiada. 
Ważne jest też zgranie klasy z 
nauczycielem oraz twórcza 
atmosfera na lekcjach. Zdarza 
się, że klasa lubi pracować po 
Bożemu, a nauczyciel jest 
zwolennikiem szalonych po-
mysłów. Bywa też odwrotnie, 
nauczyciel jest solidny, ale 
jego lekcje są nudne jak flaki z 
olejem, natomiast uczniowie są 
bardziej otwarci na niekonwen-
cjonalne pomysły. Im bliżej 
matury, tym łatwiej o panikę i 
wzajemne obwinianie. 
 
Dobry pedagog powinien do-
stosować swoje metody do 
potrzeb i możliwości swoich 
uczniów. Jeśli więc nauka idzie 
Ci jak po grudzie, winne może 
być zarówno Twoje lenistwo, 
braki z poprzednich etapów 
edukacji, jak i nieodpowiednie 
metody nauczania obecnego 
nauczyciela. Nie zaszkodzi 
poprosić belfra, aby przestawił 
się na trochę inne tory. Nic nie 
szkodzi, jeśli nie błyśniesz na 
maturze oryginalnymi pomy-
słami, gorzej, jeśli popełnisz 
dziecinne błędy. 
 
Złe wyniki w dobrej szkole 
 
Byłoby pięknie, gdyby dobrzy 
uczniowie dobrze zdawali 
maturę, a źli – źle. Tak samo 
byłoby wspaniale, gdyby dobra 
szkoła przygotowywała dobrze 
do matury, a zła – źle. Niestety, 
nie można być tego pewnym. 
Zatem tak samo, jak na dobre 
wyniki mają szanse uczniowie 
z kiepskich szkół, również 
może się zdarzyć, że dobrej 
placówce przytrafi się fatalna 
porażka. 
 
Wprawdzie sukcesy liceum czy 
technikum w poprzednich 
latach mogą przekonywać, że 
w 2014 będzie podobnie, jed-
nak prawdopodobieństwo nie 

wynosi wcale 100 procent. 
Niejedna placówka zeszła na 
psy właśnie z tego powodu, że 
była zapatrzona przeszłość i nie 
zwracała uwagi na zmiany, 
jakie zaszły w oświacie. Rynek 
edukacyjny jest trudny, więc 
szkoły nieustannie rywalizują 
ze sobą.  
 
Lepiej pochopnie nie lekcewa-
żyć nikogo. Nieraz w miejscu 
uznawanym za gorsze pracują 
prawdziwi pasjonaci przedmio-
tu, a w szkołach uchodzących 
za elitarne trafiają się bardzo 
przeciętni nauczyciele. Bez 
względu na opinie panujące o 
danym miejscu, uczniach czy 
nauczycielach, należy samo-
dzielnie ocenić, czy ich metody 
pracy są gorsze od naszych czy 
lepsze.  

Własny warsztat 
 
Dobre przygotowanie do matu-
ry wymaga nie tylko uczenia 
się pod kierunkiem nauczycieli 
– swoich bądź z innych szkół. 
Każdy, komu zależy na wyso-
kich wynikach, powinien jesz-
cze dokształcać się na własną 
rękę. Obecnie mamy coraz 
większy dostęp do wiedzy i 
codziennie możemy z niego 
korzystać, nie wychodząc 
nawet z domu. Wystarczy 
komputer, dostęp do Internetu i 
trochę dobrych chęci. Mając 
takie możliwości, głupotą 
byłoby polegać tylko na wie-
dzy przekazywanej przez na-
uczycieli.  
 
O jakości lekcji i poziomie 
nauczania decyduje często tzw. 
średnia klasy. Jeśli trafiłeś do 
grupy, w której dominują mą-
drzy ludzie, nie ma problemu. 
Nauczyciel musi podnieść 
poprzeczkę. Gorzej, jeśli grupa 
nie jest zbyt inteligentna lub 
ambitna. Wtedy lekcje polegają 
głównie na wbijaniu do głów 
najprostszych treści, zaś szczy-
tem możliwości okazuje się 

rozwiązywanie najbardziej 
banalnych problemów. Im 
niższy poziom nauczania w 
szkole, tym większą rolę w 
przygotowaniu do matury 
odgrywa samodzielne zdoby-
wanie wiedzy. 
 
Nikt lepiej od ciebie nie wie, w 
jakiej klasie się znalazłeś/-aś. 
Zanim zaczniesz poważnie 
przygotowywać się do matury, 
musisz z ręką na sercu odpo-
wiedzieć na pytanie, czy kole-
dzy i koleżanki ze szkoły będą 
cię ciągnąć w górę czy w dół? 
Jeśli w górę, spróbuj im dorów-
nać. Jeśli w dół, zacznij szukać 
dodatkowego źródła wiedzy. 
Zdobywanie wiedzy poza 
szkołą pomoże rozwinąć 
warsztat, zapewni też poczucie 
własnej wartości. Nic tak nie 
pomaga w osiąganiu wysokich 
wyników na egzaminach, jak 
głębokie przekonanie, że jest 
się w czymś dobrym oraz że 
zawdzięcza się to samemu 
sobie. 
 
Obiecanki, cacanki 
 
Obiecywanie, że w końcu 
wezmę się do nauki, nie ma 
mocy prawnej, ale chyba wstyd 
tak rzucać słowa na wiatr. Jeśli 
więc nie chcesz dnia rozpoczę-
cia przygotowań do egzaminu 
odwlekać w nieskończoność, 
powinieneś zaznaczyć go sobie 
w kalendarzu i tego się trzy-
mać. Aby nie było tak pięknie, 
jak myślisz, warto pamiętać, że 
z przygotowywaniem się do 
matury jest jak z rzucaniem 
papierosów. Jedni zrobią to od 
razu, a inni będą zabierać się 
do tej czynności po sto razy, 
przekładając wszystko na 
wieczne jutro. 
 
Trudno oczekiwać, że osoba, 
które przez dwa lata liceum 
żyła dniem dzisiejszym i bar-
dziej ceniła rozrywkę oraz 
dobrą zabawę od solidnej na-
uki, nagle wykona zwrot o 180 
stopni i zacznie się solidnie 
uczyć. Aby to zrobić, trzeba 
mieć naprawdę niezłomny 
charakter albo zostać mocno 
kopniętym w tyłek przez na-
uczycieli, rodziców lub przyja-
ciół. Mam nadzieję, że ktoś 
bliski i zaufany takiego kopnia-
ka Ci zafunduje. Wszystko dla 
Twojego dobra i na szczęście. 

Dariusz Chętkowski 
perspektywy.pl 
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”Razem" w przedszkolu  
nr 6 w Krapkowicach 

 INFORMACJE * Spotkania 

Grupa chętnych uczniów LO 
oraz Gimnazjum 18 listopada 
wzięła udział w zajęciach z 
przedszkolakami prowadzo-
nych przez panią Bożenę Ślę-
zak (pedagog Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej z 
Krapkowic) metodą "Ruchu 
Rozwijającego"  Weroniki 
Sherborne. 
 
Głównym założeniem tej meto-
dy jest posługiwanie się ruchem 
jako narzędziem we wspomaga-
niu rozwoju psychoruchowego 
dziecka i w terapii zaburzeń 
rozwoju. Zadaniem metody 
"Ruchu Rozwijającego" jest  

21 listopada dla wszystkich 
klas 3 LO odbyły się zajęcia 
nt. wystąpień publicznych 
(pomocnych m.in. podczas 
ustnej prezentacji maturalnej 
lub rozmowy kwalifikacyjnej 
o pracę).  
 
Na warsztatach skoncentrowano 
się na bardzo podstawowych 
zasadach, o których praktycznie 
zawsze, kiedy formułujemy 
jakąkolwiek wypowiedź, warto 
pamiętać.  
 

Jeśli przy okazji Próbnej 
Matury z Operonem czuli-
ście, że jesteście przez nią są 
zestresowani, warto dowie-
dzieć się przez co w tym sa-
mym czasie przechodzą wasi 
rówieśnicy w Korei. 
 
Tam matura trwa osiem go-
dzin. Obejmuje wszystkie 
przedmioty. A uczniowie przy-
gotowują się do niej nie tylko 
merytorycznie, ale i fizycznie – 
łącznie z treningiem wytrzyma-
łościowym i odpowiednią 
dietą. Matura w Korei jest 
uznawana za najgorszy i naj-
trudniejszy egzamin dojrzałości 
na świecie – czytamy w tygo-
dniku „Polityka”. Słaby wynik 
z niego jest często powodem 
do wstydu dla całej rodziny 
osoby zdającej. 
 
W minionym miesiącu 650 
tysięcy abiturientów przystąpi-
ło do egzaminu, który dla 
zaledwie 2% z nich oznaczał 
przepustkę do najlepszego 
wykształcenia. Reszta musiała 
zakończyć edukację lub konty-
nuować ją na słabszych uczel-
niach. Słaby wynik z egzaminu 
jest uważany przez Koreańczy-
ków jako wstydliwe piętno. 
 

Światowy Dzień Walki z 
AIDS jest obchodzony co-
rocznie 1 grudnia od 1988ro-
ku z inicjatywy Światowej 
Organizacji zdrowia (WHO). 
Ma na celu uświadomić spo-
łeczność o wirusie HIV, który 
doprowadza ludzki organizm 
do szeregu chorób AIDS a w 
rezultacie nawet do śmierci.  
 
Także Skórzak pamięta o tym 
święcie, informując uczniów, 
pedagogów oraz administrację 
poprzez wszelkie gazetki i 
plakaty wywieszone na koryta-
rzach szkolnych. Tego dnia 
niektórzy uczniowie mieli 
także przypięte czerwone wstą-
żeczki, które są symbolem 
solidarności z osobami żyjący-
mi z HIV i chorującymi na 
AIDS.  
 
Trzeba pamiętać, że wirusem 
możemy się zakazić poprzez 
styczność z krwią zakażanego, 
poprzez kontakty seksualne 
oraz przenoszone z matki zaka-
żonej na dziecko. Kampania  

Matura w Korei jest wydarze-
niem bardzo wyczerpującym i 
stresującym. Zaczyna się przed 
godziną 9.00, a kończy po 
17.00. Przez te osiem godzin 
młody człowiek musi wykazać 
się wiedzą z języka koreańskie-
go, matematyki, nauk ścisłych i 
społecznych, wreszcie podstaw 
języka chińskiego. 
 
Tak wyczerpujący test to wy-
zwanie nie tylko dla uczniów. 
Nauczyciele także nie mają 
łatwo – muszą przestrzegać 
licznych przepisów i zasad, 
m.in. nie mogą nosić butów na 
obcasach (bo stukają) czy stać 
zbyt długo przy jednym uczniu. 
 
Najciekawsze jest to, że do 
matury jest dostosowywany nie 
tylko plan pracy szkół, lecz 
także całych miast! Urzędy, 
banki i giełda są otwierane 
dopiero o 10.00 (by zapobiec 
ulicznym korkom), zwiększa 
się liczbę pojazdów komunika-
cji miejskiej, wokół szkół, w 
których odbywał się egzamin, 
ogranicza się ruch samochodo-
wy, a nawet wstrzymuje odloty 
i przyloty samolotów na czas 
zadań wymagających odsłu-
chu! 
 

jest prowadzona na rzecz ludzi 
chorych, którzy chcą żyć w 
społeczności zupełnie zwyczaj-
nie. Nigdy nie zakazimy się 
poprzez podanie ręki, rozmowę 
czy przebywanie z osobą w 
jednym pomieszczeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Krap-
kowicach również bardzo 
angażuje się w kampanię orga-
nizując olimpiadę wiedzy o 
HIV i AIDS. I tego roku dnia 
29 listopada odbyła się olim-
piada, w której wzięły udział 
nasze - uczennice klasy IA 
Dominika Jakubczak, Domini-
ka Białek oraz Michaela Ore-
mek. Wyniki będą wkrótce. 
 

Milena Walczak 

Najgorsza matura na świecie 

 
 
 
 
 
 

rozwijanie przez ruch sprawno-
ści ruchowej, świadomości 
własnego ciała, przestrzeni i  
działania w niej a także dziele-
nia przestrzeni z innymi ludźmi 
i nawiązywanie z nimi bliskie-
go kontaktu. Ta metoda obec-
nie jest stosowana przez wielu 
terapeutów pracujących z 
dziećmi. 
 
Spotkania z przedszkolakami 
realizowane są w ramach pro-
gramu "Razem", adresowanego 
przede wszystkim do uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego, 
uczących się w klasie o profilu 
pedagogicznym. 

   MS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przede wszystkim skoncentro-
wano się na formie (czyli na 
tym, jak coś powiedzieć, jaką 
technikę zastosować etc.), 
pozostawiając warstwę treścio-
wą, merytoryczną mówcy. 
 
Uczniowie zapoznali się rów-
nież z ofertą edukacyjną uczel-
ni. 
 
A jak poradzić sobie ze stresem 
przed maturą? Przeczytajcie 
artykuł obok. 

MS 

Stresujące wystąpienia publiczne Światowy Dzień Walki z AIDS  
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Nie dla Facebooka!? 

 INFORMACJE * Oświata 

Ministerstwo edukacji w nie-
mieckim landzie Nadrenia-
Palatynat zakazało nauczycie-
lom rozmawiania z uczniami 
za pomocą Facebooka.  

Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, 
nadreńscy pedagodzy nie będą 
mogli wykorzystywać portalu 
społecznościowego nawet jako 
swoistej platformy edukacyjnej 
(coraz częściej wykorzystuje się 
na świecie to narzędzie do two-
rzenia  zamkniętych grup 
uczniów, którzy dzielą się do-
datkową wiedzą, materiałami, 
filmami czy dyskutują o tema-
tach zainicjowanych podczas 
zajęć). 
 
Niemieccy urzędnicy twierdzą, 
że „zadań, jakie stoją przed 
oświatą, nie da się pogodzić z 
modelem biznesowym Facebo-
oka, który zakłada komercyjne  

 
Nowa minister edukacji Joan-
na Kluzik-Rostkowska będzie 
kontynuowała przygotowanie 
szkół do przyjęcia 6-latków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wykorzystywanie danych oso-
bowych”. Mówią też o braku 
możliwości zachowania odpo-
wiedniego dystansu między 
uczniem a nauczycielem. 
 
Podsekretarz stanu w polskim 
MEN Joanna Berdzi w 
„Dużym Formacie” doradza, 
żeby nauczyciele tworzyli 
profile zamknięte i nie upu-
bliczniali prywatnych informa-
cji czy swoich zdjęć. Popiera 
jednak tworzenie zamkniętych 
grup dla uczniów i kontaktowa-
nie się z nimi za pomocą porta-
li społecznościowych. 
 
Dyskusja na ten temat trwa od 
dłuższego czasu. Co jakiś czas 
pojawiają się doniesienia o 
nauczycielach, którym aktyw-
ność w sieci nie przynosi chlu-
by. Warto przytoczyć choćby 
przykład nauczyciela z Flory-
dy, który na jednym z portali 
zamieścił wpis o tym, że męczy 
go praca i ma już jej dość. 
Został za to ukarany – dyrekcja 
szkoły, w której pracuje, za-
wiesiła go  dyscyplinarnie na 5 
dni. 
 
Zakaz używania Facebooka 
przez nauczycieli pojawił się 
nie tylko w niemieckich lan- 

Zapowiedziała, że będzie też 
chciała umożliwić dostęp do 
tańszych podręczników i spra-
wić, by młode pokolenie było 
przygotowane do wejścia na 
rynek pracy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dach. Wewnątrzszkolne przepi-
sy dotyczące tej kwestii opra-
cowywane są także w brytyj-
skich i amerykańskich placów-
kach. 
 
A jak widzicie to Wy? 
 
- Jeżeli jest to szybki i łatwy 
sposób na komunikacje, to 
czemu nie ? Świat idzie do 
przodu, więc czemu mamy być 
zacofani? - pyta Karolina Poce-
łujko.  
 
- I jeśli kontakt nie wykracza 
poza granice nauczyciel - 
uczeń to jak najbardziej.— 
dodaje Izabela Mędrecka. 
 
- A jeśli spotkam ucznia po 
lekcjach na ulicy, to też mam 
się z nim nie kontaktować? – 
pyta Łukasz Ługowski, dyrek-
tor Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii „Kąt”, wypowia-
dający się dla „Dużego Forma-
tu” na temat tego zakazu.  
 
- Facebook faktycznie nie daje 
całkowitej prywatności i nie 
pozwala swobodnie wyrażać 
swoich poglądów w taki spo-
sób, by nie przeczytał ich ktoś 
niepożądany. - mówi Grzegorz 
Podsiadło - Ale zdecydowanie  

Kluzik-Rostkowska podkreśliła 
na konferencji w kancelarii 
premiera, że rozumie obawy 
rodziców związane z wysyła-
niem 6-latków do szkół, bo 
sama musiała stanąć przed 
takim wyborem. "Byłoby do-
brze, gdyby się udało to, co 
zaczęły obie moje poprzednicz-
ki, czyli doprowadzić do szczę-
śliwego końca kwestię pójścia 
6-latków do szkół" - podkreśli-
ła. 
 
Jak dodała, będzie też chciała 
podnieść kwestię cen podręcz-
ników, choć "wiele się w tej 
sprawie wydarzyło". "Ciągle 
uważam, że podręczniki są zbyt 
drogie. Jest to zbyt duże obcią-
żenie dla bardzo wielu polskich  

ułatwia wiele spraw. Nie wy-
obrażam sobie uczenia profilu 
medialnego bez korzystania z 
tego typu środków komunikacji. 
Na facebooku wszystkie profile 
dziennikarskie naszej szkoły 
mają dostęp do grupy "Profile 
dziennikarskie - "Skużak Njus", 
co zdecydowanie ułatwia roz-
dzielanie artykułów i zleceń 
prasowych. Nie bardzo widzę 
technicznie organizowanie 
briefingów dla tych 90 osób w 
jednym miejscu i jednym cza-
sie. Taka forma pracy z nimi 
ułatwia te sprawy, ale także 
pozwala uczniowi rozwijać 
swoje pasje poprzez wybór 
tematów artykułów prasowych, 
które interesują go bezpośred-
nio.  
 
Funkcjonowanie redakcji bez 
Internetu, skrzynki pocztowej 
itp. jest niemożliwe. Poza tym 
nie trzeba wcale mieć siebie w 
znajomych i posiadać pełnego 
dostępu do danych [ucznia czy 
nauczyciela], żeby być w tej 
grupie. - wyjaśnia nauczyciel 
dziennikarstwa w naszej szko-
le. 
 

Operon 
SN 

 

rodzin" - zauważyła. 
Zdaniem nowej minister o 
innowacyjności w Polsce bę-
dzie można mówić wówczas, 
gdy "młode pokolenie będzie 
dobrze przygotowane (...) do 
rynku pracy". Jak wyjaśniła, 
celem będzie to, by uczniowie 
kończący polskie szkoły naby-
wali umiejętność współpracy, a 
także reagowania na porażki. 
Kluzik-Rostkowska, dotych-
czasowa posłanka PO, zastąpi 
na stanowisku minister eduka-
cji Krystynę Szumilas. Jak 
podkreślił premier Donald 
Tusk, zajmie się ona przygoto-
waniem programów edukacyj-
nych. 

PAP 
(Fot. PAP/Grzegorz Jakubowski) 

Nowa MEN: „Będę kontynuowała reformy dotyczące 6-latków” 
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Biblioteka cyfrowa a cyfrowa rzeczywistość 

 INFORMACJE * Cyfryzacja 

Biblioteka szkolna to ważny 
element cyfrowej rzeczywisto-
ści. W dzisiejszych czasach, 
we wszystkich dziedzinach 
życia, wielką rolę odgrywa 
postęp techniczny. Na każdym 
kroku możemy spotkać się z 
nowinkami technicznymi oraz 
skomputeryzowanym środo-
wiskiem. Niejednokrotnie 
możliwości elektronicznych 
urządzeń ratują nas z opresji, 
lecz nie każdy posiada dostęp 
do najnowszego sprzętu. 
 
Konferencja Edu Trendy 2013 
była okazją do wymiany do-
świadczeń dla wszystkich osób 
gotowych na refleksję nad na-
uczaniem i uczeniem się. Wśród 
blisko półtora tysięcznej rzeszy 
pasjonatów edukacji, prawie 
11,5 proc. stanowili uczestnicy 
sesji bibliotecznej. To nie przy-
padek, a oznaka wzrostu zainte-
resowania efektywnym wyko-
rzystaniem potencjału skupione-
go w bibliotekach - również 
szkolnych. 
 
Rozbudowana oferta bibliotecz-
na pomaga wyposażyć czytelni-
ków w niezbędne kompetencje 
cyfrowe i informacyjne, dlatego 
jej systematyczne wzbogacanie 
jest uzasadnione. Na konferencji  
pokazano, że wszelkie nakłady z 
tym związane są sensowne i 
stanowią wysoko oprocentowa-
ne inwestycje. 
 
Mocną stroną sesji bibliotecznej 
była jej spójna koncepcja. Te-
mat został przedstawiony z 
punktu widzenia teoretyka i 
praktyka - dyrektora zarządzają-
cego szkołą i nauczyciela bi-
bliotekarza wykorzystującego 
technologie cyfrowe w bibliote-
ce szkolnej. Dobrym uzupełnie-
niem tych wystąpień była pre-
zentacja nowoczesnego podej-
ścia do żmudnej czynności 
kontroli zbiorów biblioteki. 
Współorganizatorzy  sesji: 
przedstawiciele Ośrodka Eduka-
cji Informatycznej i Zastosowań 
Komputerów w Warszawie, 
Towarzystwa Nauczycieli Bi-
bliotekarzy Szkół Polskich oraz 
Serwisu Elektroniczna Bibliote-
ka Pedagogiczna zapewnili też 
uczestnikom okazję do dyskusji, 
wyrażenia swoich uwag i zada-
wania pytań po zakończeniu 
wystąpień. 
 
Uczestnicy zgodzili się, że bez 

dyrektora rozumiejącego waż-
ną rolę i miejsce biblioteki w 
szkole, bez jego przychylności 
i wsparcia - nawet dobrze 
przygotowani merytorycznie i 
chętni do podejmowania wy-
zwań nauczyciele bibliotekarze 
nie są w stanie wykorzystać  – 
z korzyścią dla całego procesu 
edukacji szkolnej – potencjału 
tkwiącego w bibliotekach 
szkolnych. Pytanie „Czy bi-
blioteki szkolne gotowe są na 
cyfrową rzeczywistość?" nale-
żałoby zastąpić pytaniem: „Jak 
zapewnić im przystosowanie 
do wymogów współczesno-
ści?". 
 
Sejmowe komisje za odrzuce-
niem projektu ws. bibliotek 
szkolnych 
 
Sejmowe Komisje: Edukacji, 
Nauki i Młodzieży oraz Samo-
rządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej opowiedziały się 
za odrzuceniem projektu nowe-
lizacji ustawy o systemie 
oświaty, autorstwa posłów 
SLD, w którym zapisano, że w 
każdej szkole musi być biblio-
teka szkolna. […] 
Ostrowski zauważył, że zjawi-
sko likwidowania bibliotek 
szkolnych lub zastępowania ich 
publicznymi jest wcześniejsze 
niż pomysł Ministerstwa Ad-
ministracji i Cyfryzacji.  
- Niektóre samorządu już to 
zrobiły - powiedział. 
Dlatego w projekcie znalazł się 
m.in. zapis brzmiący: "W celu 
realizacji zadań statutowych 
szkoła publiczna ma obowią-
zek zapewnić uczniom: 1. 
pomieszczenia do nauki, 2. 
bibliotekę szkolną - centrum 
informacji, 3. świetlicę, 4. 
gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej, 5. 
zespół urządzeń sportowych i 
rekreacyjnych, 6. pomieszcze-
n i a  a d m i n i s t r a c y j n o -
gospodarcze". 
 
W projekcie znalazły się także 
zapisy o tym, że biblioteka 
szkolna może przejąć funkcje 
biblioteki publicznej oraz, że 
może w niej pracować osoba, 
która nie jest nauczycielem-
bibliotekarzem. W czwartek 
Ostrowski poinformował, że te 
zapisy związane są z czasem, 
gdy projekt powstawał. Zapo-
wiedział, że w przypadku prze-
kazania projektu do podkomisji 

sejmowej złoży autopoprawkę 
wycofującą zapisy dotyczące 
bibliotek publicznych. 
 
Wiceminister edukacji Przemy-
sław Krzyżanowski zwrócił 
uwagę, że obecnie w ustawie o 
systemie oświaty jest zapisane: 
"Do realizacji zadań statuto-
wych szkoła publiczna powin-
na zapewnić uczniom możli-
wość korzystania z biblioteki". 
J a k  mów i ł ,  ok r eś le ni e 
"powinna" oznacza, że biblio-
teka ma być w szkole, bo gdy-
by było inaczej w ustawie 
znalazłoby się określenie 
"może". Dlatego, jego zdaniem 
obecny zapis jest wystarczają-
cy. 

Wnętrze biblioteki szkolnej 
 
 
A jak to wygląda w naszej 
szkole? Przeczytajcie wywiad z 
Iwoną Zawadzką-Wodniak, 
opiekunką biblioteki szkolnej.  
 
Jak nasza biblioteka szkolna 
dostosowuje się do wymogów 
współczesnych? 
 
    W miarę możliwości finan-
sowych staramy się uzupełnić 
księgozbiór bieżącymi lektura-
mi i czytelniczymi nowościa-
mi. Udostępnione jest także 
sześć stanowisk multimedial-
nych, jednak pięć z nich wypo-
życzonych jest ze starostwa. 
 
Co jeszcze zmieniło się tutaj, 
jeśli chodzi o wyposażenie 
szkoły? 
 
    W bibliotece znajdują się 
dwa urządzenia wielofunkcyj-
ne, które także należą do po-
wiatu. Nie są jednak urucho-
mione.  
 
Kto ma dostęp do nowego 
wyposażenia, które się tutaj 
znajduje? 
 
    Od poniedziałku do czwart-
ku przy stanowiskach multime-
dialnych w tej sali odbywają 

się kursy z zakresu obsługi 
komputera dla emerytów. 
Organizowane są one przez 
starostwo w zamian za dostar-
czony sprzęt. Oczywiście mło-
dzież naszej szkoły także uży-
wa komputerów. 
 
Jak często uczniowie korzy-
stają z nowych elektronicz-
nych możliwości? 
 
    Na każdej przerwie lub w 
wolnym czasie. Natomiast 
łącze internetowe w tej sali nie 
należy do najszybszych. 
 
Można w tym miejscu odna-
leźć e-booki i cyfrowe nośni-
ki? 
 
    Niestety nie, lecz prośba o 
zapotrzebowanie na nie była 
kierowana niejednokrotnie. 
Myślę, że powodem braku e-
booków i cyfrowych nośników 
jest niewystarczalna ilość środ-
ków finansowych. 
 
Uważa pani, że sprzęt, który 
umieszczony jest w tej sali 
służy rozwojowi uczniów? 
 
    Myślę, że częściowo służy 
on rozwojowi młodzieży. Czę-
sto korzystają z niego maturzy-
ści, którzy potrzebują wielu 
informacji do swoich prac 
maturalnych. Młodsi uczniowie 
wykorzystują go głównie w 
celach rozrywkowych. 
 
W takim razie, czy nasza 
biblioteka przygotowana jest 
na „cyfrową rzeczywistość”? 
 
    Według mnie nie, ponieważ 
niescyfryzowany księgozbiór i 
niesatysfakcjonująca szybkość 
Internetu nie są oznakami 
cyfrowej rewolucji. 
 
Nowoczesne urządzenia stają 
się powszechne oraz ułatwiają 
nam życie. Każdy chciałby 
mieć możliwość korzystania z 
nich choćby na przerwie w 
szkole. Podstawowe sprzęty 
takie jak komputery z dostę-
pem do Internetu czy urządze-
nia ułatwiają nam dostęp do 
informacji. Dlatego starajmy 
się, aby nasze środowisko było 
lepiej przygotowane na 
„cyfrową rzeczywistość”. 
 

Katarzyna Kicka 
www.oświata.abc.com.pl 
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Profil medialny na lekcji wyjazdowej 

 INFORMACJE * Kultura 

Po raz kolejny uczniowie 
profilu dziennikarskiego udali 
się na wystawę World Press 
Photo do Opola. To kolejna 
tego typu lekcja wyjazdowa 
przeprowadzana w opolskiej 
galerii przez naszego nauczy-
ciela Grzegorz Podsiadło. 
 
World Press Photo jest niezależ-
ną organizacją założoną w Ho-
landii, w 1955 roku. World 
Press Photo aktywnie wspiera 
rozwój fotografii dziennikar-
skiej, inicjuje seminaria, warsz-
taty i inne projekty edukacyjne 
na całym świecie. Fundacja jest 
ponadto organizatorem najwięk-
szego i najbardziej prestiżowego 
konkursu fotografii prasowych. 
Nagrodzone fotografie pokazy-
wane są w ramach wystawy, 
odwiedzanej przez ponad dwa 
miliony ludzi w około 45 kra-
jach. W Polsce wystawa prezen-
towana jest tylko w Poznaniu, 
Krakowie i w Opolu. 
 
Każdego roku niezależne mię-
dzynarodowe jury ocenia prace 
nadesłane przez fotografów 
prasowych oraz agencje z róż-
nych stron świata. W tegorocz-
nym konkursie udział wzięło 5 
666 fotografów, a nagrodzone 
zdjęcia wybrano spośród ponad 
100 000 nadesłanych prac. 
Nagrody rozdano w 9 katego-
riach tematycznych m.in. Lu-
dzie, Wydarzenia, Sport, Życie 
Codzienne, Portret, Przyroda, 
dla 54 fotografów z 33 krajów. 
 
W 56 edycji konkursu najważ-
niejsze wyróżnienie w kategorii 
„Zdjęcie roku" trafiło do foto-
grafa Paula Hansena, pracujące-
go dla szwedzkiego dziennika 
"Dagens Nyheter". Fotografia 
przedstawia grupę mężczyzn 
niosących ulicami Gazy ciała 
dwójki martwych dzieci. Męż-
czyźni niosą ciała na ceremonię 
pogrzebową do meczetu. Dwu-
letni Suhaib Hijazi i jego starszy 
brat Muhammad zginęli w cza-
sie izraelskiego ataku rakieto-
wego, który zniszczył ich dom. 
W ataku zginął także ojciec 
chłopców, Fouad, a matka i 
czwórka rodzeństwa zostali 
ranni. Zdjęcie zrobiono 20 
listopada 2012 roku w Strefie 
Gazy. 14 listopada Izrael rozpo-
czął intensywną ofensywę prze-
ciwko rządzonej przez Hamas 
Strefie Gazy, w odpowiedzi na 
nieustający ostrzał rakietowy ze 
strony palestyńskich bojowni-

ków. W pierwszych dniach 
ofensywy Izrael uderzył w cele 
o znaczeniu militarnym i strate-
gicznym, jednak później zakres 
ataku poszerzono o miejsca, 
gdzie - jak podejrzewano - 
ukrywali się bojownicy Hama-
su. Do czasu zawieszenia bro-
ni, wynegocjowanego w dniu 
21 listopada, w Strefie Gazy 
zginęło 150 osób. Pośród ofiar 
znalazło się 103 cywilów, z 
czego co najmniej 30 stanowiły 
dzieci. 
- Siła tej fotografii leży w spo-
sobie, w jaki kontrastuje gniew 
i smutek dorosłych z niewinno-
ścią dzieci. To zdjęcie, którego 
nigdy nie zapomnę. - tak o 
zwycięskiej pracy Hansena 
mówiła Mayu Mohanna, człon-
kini jury z Peru. 
Tradycyjnie już na liście nagro-

dzonych nie zabrakło polskich 
nazwisk. W gronie wyróżnio-
nych w tegorocznej edycji 
konkursu znalazły się dwie 
Polki - Ilona Szwarc i Anna 
Bedyńska. Szwarc swoim 
zdjęciem „Kayla", z cyklu 
„American Girls", zajęła III 
miejsce w kategorii „portret w 
naturalnym otoczeniu". Przed-
stawiona na fotografii tytułowa 

Kayla to amerykańska nastolat-
ka, która stoi pod obrazem 
swoich przodków. W rękach 
trzyma lalkę z serii American 
Girl - kolekcji lalek stylizowa-
nych na kopie ich właścicielek.  
 
Kontrowersje wokół zwycię-
skiego zdjęcia 
 
Wykonane przez Szweda Paula 
Hansena zdjęcie, które w lutym 
zostało nagrodzone World 
Press Photo 2013, wywołało 
kontrowersje. Kryminolog i 
sądowy analityk fotograficzny 
Neal Krawetz stwierdził, że 
obraz został zmanipulowany i 
składa się z trzech zdjęć. Eks-
perci World Press Photo prze-
badali jednak zdjęcie i twier-
dzą, że nie zostało ono sfałszo-
wane. 

 
Zwycięska fotografia pokazuje 
tłum niosący ciała dwojga 
dzieci, dwuletniej Suhaib Hi-
dżazi i jej trzyletniego brata 
Muhammada, zabitych w izra-
elskich nalocie podczas ofensy-
wy na Strefę Gazy w listopa-
dzie 2012 roku. Zwłoki rodzeń-
stwa są owinięte w białe sukno; 
widać jedynie twarze. Ludzki 

strumień wąską uliczką Gazy 
zmierza do meczetu. 
 
Analizę zdjęcia w oparciu o 
tezy Neala Krawetza opubliko-
wał serwis Extremetech.com. 
Jak podaje na swojej stronie 
internetowej Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich, z publi-
kacji ma wynikać, że zwycię-
skie zdjęcie powstało z połą-
czenia trzech zdjęć. "Hansen 
zrobił serię zdjęć, a później, 
kiedy zobaczył, że jego najbar-
dziej dramatyczne zdjęcie jest 
zbyt ciemne, zdecydował się 
połączyć kilka obrazów o 
rozjaśnić zacienione obszary" - 
czytamy na Extremetech.com. 
 
Kontrowersje wokół zdjęcia 
pojawiły się już wcześniej w 
niemieckiej prasie. Krawetz, 
dowiedział się o nich właśnie z 
prasy, analizę fotografii zamie-
ścił na swoim blogu. Twierdzi, 
że znalazł ślady manipulacji 
zdjęcia. SDP podkreśla, że tego 
typu praktyki są dyskusyjne w 
fotografii  dokumentalnej. 
Zgodnie z regulaminem World 
Press Photo zdjęcia zgłaszane 
na konkurs nie mogą być pod-
dane modyfikacjom wpływają-
cym znacząco na ich zawar-
tość. Dozwolony jest jedynie 
podstawowy, bardzo nieznacz-
ny retusz. 
 
Autor zdjęcia Paul Hansen 
powiedział News.com.au, że 
"fotografia z pewnością nie jest 
połączeniem kilku zdjęć i nie 
została sfałszowana". 
 
Fotografia trafiła także pod 
lupę World Press Photo. Orga-
nizacja ogłosiła, że przeanali-
zowała zdjęcie w formacie 
RAW i JPEG i stwierdziła, że 
zdjęcie zostało zretuszowane, 
ale "nie znaleziono dowodów 
znacznej manipulacji".  
 
Czy organizowanie takiego 
wyjazdu na światową wystawę 
fotografii prasowej jest kłopo-
tliwe? Zapytaliśmy o to organi-
zatora, Grzegorza Podsiadło. 
- Organizacja przebiegła dosyć 
sprawnie. Uczniowie zoriento-
wali się w cenach przewoźni-
ków i wybraliśmy najtańszą 
ofertę. Najtańszą, nie znaczy o 
najniższym standardzie. Na 
WPP zabieram profile medial-
ne co roku. Tym razem też 
udała się lekcja wyjazdowa, a 
uczniowie, którzy wzięli w niej  
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 INFORMACJE * Kultura 
udział byli bardzo aktywni. - 
powiedział nam nauczyciel 
dziennikarstwa. 

A co sądzą o takiej formie pro-
wadzenia zajęć sami uczniowie? 
- Lekcja wyjazdowa jest bardzo 
dobrym pomysłem na zorganizo-
wanie zajęć dla uczniów -  za-
uważa Paulina Mrosek - Według 
mnie pomaga ona lepiej zapo-
znać się z danym tematem. 
Wszystkie zdjęcia jakie mogli-
śmy zobaczyć w galerii były 
niesamowite, w niektórych 
przypadkach wzruszające. Mam 
nadzieję, że coraz częściej bę-
dziemy wyjeżdżać na tego typu 
wycieczki. 
 

- Wyjazd bardzo mi się podobał. 
- przyznaje Zuza Krygier - Nie 
spodziewałam się tych emocji, 
które zawładnęły mną podczas 
oglądania wystawy. Zadanie 
jakie mieliśmy do wykonania, 
pozytywnie mnie zaskoczyło. 
Dzięki temu przypływ weny 
twórczej był niezmierzony. 
Spośród wielu zdjęć ujęło mnie 
tylko jedno, dzięki któremu 
wszystkie emocje siedzące we 
mnie wyszły momentalnie na 
zewnątrz. Oryginalność i wiele 
emocji zostało uchwycone na 
tak prostym zdjęciu. Felipe 
Dana - autor zdjęcia spisał się 
na medal, tak samo jak nasz 
wychowawca, organizując tą 
wycieczkę. Jestem bardzo zado-
wolona z wyjazdu i mam nadzie-
ję na więcej ciekawych lekcji  
wyjazdowych. 
 
To pokazuje, że warto poszerzać 
propozycje edukacyjne dla 
uczniów, a także zapoznawać 
ich z kulturą światową.  
 

Paweł Nowicki 
Na podstawie 

galeriaopole.pl 
wp.pl 

SN 

W dniach 16-17 listopada w 
Katowicach odbyły się warsz-
taty taneczne w stylu dance-
hall.  Była już to dziewiąta 
edycja Jamaican Meeting 
oraz drugie preselekcje do 
międzynarodowych zawodów 
solo i duety ,,Dancehall Inter-
national’’, które  odbędą się 
w Moskwie 20-23 lutego 
2014.  
 
Polskę odwiedziło trzech wy-
bitnych tancerzy: Camron One 
Shot (Francja), Kate Baba 
(Ukraina) oraz gość specjalny 
GlobalBob (Jamajka), którzy 
dodatkowo sędziowali w zawo-
dach.   
 
Pierwszego dnia na katowicką 
halę przybyło około 120 tance-
rzy. Wśród nas panowała nie-
samowita atmosfera, która 
udziela się przy każdym wyda-
rzeniu zorganizowanym przez 
niesamowity duet. Mowa tu o 
dwóch energicznych i utalento-
wanych kobietach – Joannie 
Guła i Weronice Otrębskiej. 
Gigantyczna grupa tancerzy, 
którzy się znają, lubią i szanu-
ją, bo tak się składa, że zazwy-
czaj są to te same osoby. To tak 
jak ogromna rodzina, składają-
ca się z ludzi, którzy kochają 
swoją pasję, która łączy mimo, 
iż dzielą nas tysiące  kilome-
trów, granice odległych od 
siebie krajów, a czasem nawet 
kontynentów. Zajęcia zaczął 
Francuz, który rozgrzał wszyst-
kich do czerwoności. Nato-
miast niesamowitym doświad-
czeniem było wziąć udział w 
warsztatach Jamajczyka – 
Global Boba. Człowiek, który 
przekazywał nam wiedzę z 
samego źródła, pokazywał że 
najważniejsze jest to, jak mu-
zyka kieruje naszymi ciałami. 
Zwariowane, zabawne oraz 
piękne zajęcia. Tańczył wśród 
nas, sprawiał, że każdy czuł się 
na sali swobodnie. Od 12.oo do 

17.oo mieliśmy okazję być na 
Polskiej Jamajce. 
 
Natomiast o 20.oo zaczęły się 
preselekcje do zawodów w 
Moskwie. Dwie kategorie : 
solo i duety. Peeliminacje 
odbyły się w obu kategoriach z 
racji tego, że zgłosiło się dużo 
chętnych. Batelki 1x1 w syste-
mie pucharowym (freestyle do 
muzyki organizatora, wyjście 
ok 1 minuta) - jedna osoba z 
pary przechodzi do kolejnej 
rundy i tak do wyłonienia 
zwycięzcy oraz batelki nato-
miast 2x2 w systemie pucharo-
wym (duet musi pokazać za-
równo, że jest duetem- co 
oznacza, że powinni zatańczyć 
część pokazu razem (np. 2-3 
ósemki), jednak przede wszyst-
kim liczy się Freestyle – pozo-
stałą część wyjścia uczestnicy 
walczą pojedynczo, wyjście ok 
1 minuta) - jeden duet z pary 
przechodzi do kolejnej rundy i 
tak do wyłonienia zwycięzców. 
Do finału 1vs1 dotarły Katia z 
Ukrainy oraz Katarzyna Ju-
kowska, która dzień wcześniej 
występowała w półfinale pro-
gramu telewizyjnego ,,Got to 
dance’’. Po bardzo zaciętej 
walce wygrała Katia. Najwięk-
szym widowiskiem był nato-
miast finał duetów. Dziewczy-
ny z SoFresh (Agata Rzepka 
oraz Lila Limanówka) z Pozna-
nia oraz Ukku Bit DivAss - 
reprezentacja Warszawy (Ula 
Afro Fryc oraz Malwina Ży-
gowska) pokazały niezapo-
mniany występ. Dziewczyny 
preferowały styl dancehallqu-
een, który polega nie tylko na 
krokach jamajskich, ale rów-
nież i shake’ach, szpagatach 
czy staniu na głowie z dodatko-
wymi efektami. Niesamowite 
widowisko. Sędziowie mieli 
bardzo trudny wybór natomiast 
po dogrywce wygrała Ula i 
Malwina. 
 

Żeby tradycji stało się zadość o 
najlepsze afterparty zadbali: 
S P L E N D I D  S O U N D 
(Wrocław) oraz  DR LOVE 
(Yardee Crew) oraz na scenie 
swoje talenty pokazały dwie 
grupy taneczne Jammin Squad 
z Katowic oraz Pretty Wine z 
Wrocławia. Zabawa trwała do 
późnej nocy 
 
Drugi dzień warsztatów był 
kontynuacją pierwszego. Mnó-
stwo pozytywnej energii ale 
tym razem wraz z Global Bo-
bem uczyć nas miała okazję 
Kate Baba. Kobieta, która jest 
ogromnie utalentowana i w 
niezwykły sposób potrafi prze-
kazać swoją wiedzę. Zajęcia 
trwały od 13.oo do 20.15. 
 
Wszystkim osobom, które 
interesują się dancehall’ową 
muzyką, tańcem oraz kulturą 
bardzo polecam te warsztaty. 
Można stać się częścią niesa-
mowitego wydarzenia, zawrzeć 
nowe przyjaźnie i swoją pasją 
dzielić się z innymi. Te wyda-
rzenia, ci ludzie stali się 
ogromną częścią mojego życia. 
Zapraszam również na fanpage 
Jamaican Meeting oraz na 
kanał youtube aby śledzić 
dalsze wydarzenia. Do następ-
nego spotkania!?  

Milena Walczak 

Polska Jamajka 

Oto nagrody zwycięzców : 
 
1 miejsce w solo: 
- bezpośrednia kwalifikacja do 
finałów konkursu w Moskwie (bez 
konieczności przechodzenia preeli-
minacji) 
- darmowe warsztaty Dancehall 
International 2014 
- 100 euro w gotówce 
 
1 miejsce duety: 
- bezpośrednia kwalifikacja do 
finałów konkursu w Moskwie (bez 
konieczności przechodzenia preeli-
minacji) 
- 50% zniżki na warsztaty Dance-
hall International 
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Z nauczycielem dookoła świata: 
Japonia 

 INFORMACJE * Oświata 

Rozpoczynamy cykl artyku-
łów poświęconych oświacie w 
innych krajach. Jak wygląda 
tam system edukacji? Jakie są 
wymagania w szkole? Jak 
obchodzi się dzień nauczycie-
la? Poczytajcie. 
 
Choć japońscy nauczyciele 
swojego szczególnego święta 
nie mają, to ich zasługi zwykle 
podkreśla się przy okazji Dnia 
Kultury (jap. Bunka no Hi), 
obchodzonego 3 listopada. 
Dzień ten jest świętem narodo-
wym, któremu towarzyszą 
uliczne festyny, parady, a także 
oficjalne ceremonie. W tym 
główna – organizowana przez 
Pałac Cesarski w Tokio. 
 
To właśnie w siedzibie cesarza 
odznaczane są osoby mogące 
poszczycić się najwybitniejszy-
mi osiągnięciami w dziedzinie 
kultury, w tym edukacji i nauki. 
Cesarskim wzorem swoich 
zasłużonych odznaczają rów-
nież poszczególne szkoły i 
uczelnie. 
 
Co ciekawe, Japończycy żywią 
przekonanie, że bez względu na 
jesienną aurę dzień ten zawsze 
będzie słoneczny, co potwier-
dzać mają kolejne rocznice. 
Tym chętniej uczestniczą w 
ulicznych festynach. To czas, 
kiedy poszczególne klasy i 
kluby szkolne mogą publicznie 
zaprezentować swoje umiejęt-
ności i osiągnięcia – zarówno 
artystyczne, jak i edukacyjne. 
Bywa niejednokrotnie, że te 
pokazy potrafią przeciągnąć się 
nawet kilka dni po 3 listopada. 
 
Sam termin święta – 3 listopada 
– został wyznaczony na pamiąt-
kę Szczególnie wyczekiwane w 
Dniu Kultury są prezentacje 
osiągnięć akademickich. W 

21 grudnia to początek astro-
nomicznej zimy, jak zarówno 
jest to najkrótszy dzień roku 
który wypada w sobotę. Dzień 
ten trwa 7 godz .42 min. 
 
Zima astronomiczna rozpoczyna 
się w momencie przesilenia 
zimowego i trwa do momentu 
równonocy wiosennej. Za zimę 
klimatyczną przyjmuje się okres 
roku, w którym średnia dobowa  

całym kraju naukowcy publicz-
nie prezentują najnowszy doro-
bek, w tym wynalazki uchwa-
lenia obowiązującej w Japonii 
konstytucji. 

Ciekawostki o japońskim sys-
temie edukacji: 
 
* System szkolnictwa po-
wszechnego w Japonii jest 
bliźniaczo podobny do polskie-
go modelu. Uczniowie rozpo-
czynają naukę w sześcioklaso-
wej szkole podstawowej, by 
następnie kontynuować ją w 
trzyletnim odpowiedniku gim-
nazjum. Kolejnym zaś szcze-
blem jest również trzyletnia 
szkoła ponadgimnazjalna. 
 
* Rok szkolny w Japonii roz-
poczyna się w kwietniu, a 
kończy się w marcu. 
 
* W każdej japońskiej szkole 
uczniowie obowiązkowo mu-
szą zmienić obuwie po wejściu 
do budynku. To nie tylko czyn-
ność higieniczna, ale też – 
według obyczaju – wyraz 
szacunku. 
 
* W styczniu 2013 r. minister 
edukacji w rządzie Japonii 
zapowiedział starania o przy-
wrócenie sześciodniowego 
tygodnia nauki szkolnej. 
 

Operon 
 

temperatura powietrza spada 
poniżej 0 stopni. Jak wiemy 
zima kojarzy nam się z zimnem 
i znudzeniem, lecz możemy 
spędzić ją nieco inaczej, na 
przykład na różnych zabawach, 
spędzeniem wolnego czasu w 
kinie. Jak też wiemy w szkole 
zaczynaja się również dni 
wolne. 

Łukasz Lasończyk 
 

 

14 listopada młodzież nasze-
go liceum uczestniczyła w 
wykładzie pana Jeffreya 
Hamblena, amerykańskiego 
nauczyciela akademickiego 
College’u nt. „Sports in the 
United States”.  
 
Wykład prowadzony był całko-
wicie w języku angielskim, a 
co najważniejsze - uczniowie 
nie mieli żadnych problemów 
ze zrozumieniem wykładowcy! 
 
Podczas spotkania młodzież 
obejrzała prezentację oraz 
kilkanaście krótkich filmów na 
temat amerykańskiego futbolu i 
rodeo. Nasi licealiści mieli 
okazję poznać historię i przepi-
sy amerykańskiego odpowied-
nika rugby, dowiedzieli się, co 
to „touchdown” i zobaczyli, że 
cheerleaderki nie mają łatwego 
życia. Okazuje się, że w USA 
uczniowie zostają po lekcjach 
codziennie na kilka godzin i 
trenują wybraną dyscyplinę.  
 

Dnia 29 listopada obchodzi-
my dzień św. Andrzeja.  
Andrzejki  są ostatnią szansą 
na zorganizowanie hucznej 
zabawy przed adwentem.  
Święto to można także  nazwać 
„nocą wróżb” , ponieważ jego 
obchodzenie polega na wyko-
nywaniu wróżb w celu odkry-
cia swojej przyszłości. Do 
najpopularniejszych wróżb 
należą: wylewanie wosku na 
zimną wodę i wróżenie z 
kształtu zastygłej masy, usta-
wianie butów panien przy 
ścianie aż do drzwi (ta której 
but był pierwszy przy drzwiach 
miała jako pierwsza wyjść za 
mąż), pisanie imion na dwóch 
kartkach: imiona dziewczyn na  

- Tak, to prawda, ale tam jest 
zupełnie inne zaplecze tech-
niczne. - mówi  Grzegorz Pod-
siadło, radny gminy Krapkowi-
ce, który w zeszłym roku od-
wiedził partnerskie miasto 
Krapkowic Camas w stanie 
Waszyngton. - Miałem okazję 
poznać nie tylko amerykański 
system   edukacji, ale także 
zobaczyć jak to funkcjonuje w 
praktyce. To zupełnie inne 
podejście do nauki, niż jest w 
Polsce, wynikające z innej 
mentalności i z innych potrzeb. 
 
Nasi uczniowie dowiedzieli się 
także co nieco o kowbojach, 
ujeżdżaniu byków, pętaniu 
cieląt i wyścigach wozów. 
Niektóre sceny filmowe zapie-
rały dech w piersiach, gdy 
okazało się, że są to sporty 
niezwykle brutalne, a kontuzje 
są na porządku dziennym. Z 
pewnością było to ciekawe 
doświadczenie, zarówno języ-
kowe, jak i kulturowe. 

SN 

jednej, a na drugiej imiona 
chłopców.  Potem dziewczyna 
przekłuwała z czystej strony 
kartkę z imionami chłopców 
tak, by ich nie widzieć. Dziew-
czyna miała potem wyjść za 
mąż za chłopca o imieniu, 
które przekłuła. Chłopcy nato-
miast przekłuwali kartkę z 
imionami dziewczyn. 
 
W  krapkowickim kinie dnia 30 
listopada o godzinie 20:30 z 
okazji tego święta odbył się 
„Wieczór komedii”. Cena 
biletu wynosiła 25 zł. W ra-
mach biletu można było obej-
rzeć dwa hity komediowe 
„Ambassada”  oraz  „Don Jon”. 

Karolina Staniszewska  

Ujeżdżanie byków  
po amerykańsku 

Ostatni dzwonek na zabawę 

Najkrótszy dzień roku 
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Co jakiś czas pojawiają się w 
szerokim obiegu piosenki tak 
głupie, że aż zapadają w pa-
mięć. Jak wyjaśnić fenomen 
"Gangnam style" zespołu 
PSY, czy też Weekend "Ona 
tańczy dla mnie"? I tylko 
wszem i wobec mówimy: "Ja 
tego nie słucham!", a potem 
denerwujemy się na siebie, że 
mimowolnie nucimy te piosen-
ki w głowie. 

Ostatnim hiciorem Internetu 
okazała się piosenka duetu 
kabaretowego Ylvis "What does 
the fox say?". Utwór, który był 
pastiszem i parodią współcze-
snych popowych "piosenek o 
niczym" paradoksalnie potwier-
dził, że chętnie lubimy od-
móżdżające kawałki. Ale Ylvis 
to nie tylko lis, to także paleta 
innych piosenek, będących 
inteligentną satyrą na różne 
gatunki muzyczne. Jak ocenia-
cie te piosenki? 
 
„Someone like me” 
- Klip opowiada o dwójce mło-
dych ludzi, którzy szukają part-
nera, swojej drugiej połowy, 
która tak jak oni lubiłaby dub-
step i w końcu się spotykają. 
Chłopak odstrasza każdą dziew-
czynę, za to jego przyszła part-
nerka miała już dość facetów 
wygrywających jej pod oknem 
serenady na gitarach. Poszuki-
wania miłości dwojga ludzi 
zostały tu pokazane z dużym 
humorem, karykaturalnie wręcz. 
Tekst piosenki i jej wykonanie 
przypominają trochę musical, 
co w zestawieniu z dubstepo-
wym klimatem wygląda dość 
dziwacznie. Pomysł na klip, jak 

to bywa u Ylvis, nietypowy, a 
choreografia i kostiumy na 
szczęście nie są już tak krzykli-
we jak w "What does the fox 
say?". Dzięki temu całość już 
tak nie trąci kiczem.- mówi 
Paulina Jasik z IIIc. 
 
- Już od samego początku 
teledysk oraz muzyka potrafi 
zdegustować człowieka do 
dalszego oglądania. Teledysk 
przesączony jest liżącymi się 
ludźmi, a sam wokalista rozpa-
cza nad swoimi nieudanymi 
próbami poderwania kobiety. 
Tekst jest denny i bezsensowny, 
a niskiej jakości dubstep, który 
pojawia się 2-3 razy podczas 
refrenu, nie pomaga całokształ-
towi zaprezentować się w lep-
szym świetle. Kobieta występu-
jąca w teledysku wygląda jak 
żona Frankensteina, bądź jak 
pacjent, który zbiegł z jakiegoś 
psychiatryka. Gdy dochodzi do 
punktu kulminacyjnego, czyli 
do spotkania zombie-kobiety i 
mężczyzny, który śpiewa jakby 
był po LSD, muzyka zostaje 
przerwana, a na jej miejsce 
wchodzi kiepska gra aktorska. 
Po wyciągnięciu znikąd bukietu 
kwiatów i kilkusekundowego 
jąkania się, wokalista rzuca 
wiązankę w jej twarz krzycząc 
„PLEASE JUST TAKE THESE  
FU*ING FLOWERS!”. I tutaj 
zaczyna się prawdziwa żenada. 
Dubstep, który występował 
dotąd podczas refrenu, wsko-
czył na wyższy poziom ukazując  
jednocześnie, jak bardzo można 
zrąbać jeszcze całą „pracę” 
włożoną w te „arcydzieło”. 
Również tekst ewoluował, już 
od samego początku można 
było stwierdzić, że nie wyróż-
nia się niczym ciekawym, ale 
tutaj Ylvis przebił samych 
siebie. Aktorzy wyznają sobie 
swoją miłość poprzez akcento-
wanie tego słowem „f*cking”. 
Reasumując NIE polecam tego 
utworu, ponieważ przesłucha-
nie tego ma podobne skutki co 
branie narkotyków. - dodaje 
Daniel Miler. 
 
"Janym" 
- Utwór jest w całości śpiewa-
ny w języku rosyjskim. Ciężko 
ocenić, czy to dobrze czy źle, 
ponieważ jest to sprawa bardzo 
indywidualna, ale mi osobiście 
nie przypadło do gustu. Aktorzy 
zagrali swoje role raczej do-
brze, ale trzeba zaznaczyć, że 
nie było to zbyt wielkim wyzwa-

niem, ponieważ teledysk nie 
jest skomplikowany. Porywają-
cy również nie jest. Stroje 
typowe dla naszych wschod-
nich sąsiadów sprzed dziesią-
tek lat. Tak przynajmniej mi 
kojarzy się Rosja, Ukraina XX 
wieku. Muzyka jest rytmiczna, 
wpadająca w ucho, ale raczej 
dość tandetna. Jeśli ktoś lubi 
tego typu klimaty to w porząd-
ku, ale mi się zupełnie nie 
podobało. Tekst jest płytki- 
miłość. Dlaczego wszyscy teraz 
śpiewają o miłości?! Bardziej 
oklepanego tematu nie dało się 
chyba znaleźć. Wszędzie w 
kółko to samo. - oburza się 
Amelia Ryppa. 
 
„Stonehenge” 
- Teledysk opowiada historię 
mężczyzny, który ma wszystko. 
Kochającą żonę, dzieci, dobrze 
płatną pracę jednak popada w 
obłęd i postanawia odkryć 
historię Stonehenge. W tym 
teledysku znajdziemy się w 
różnych miejscach. Jednakże 
możemy odnaleźć tandetną 
reklamę samochodu „Civic”. 
Teledysk jest niskobudżetowy, 
który męczy oczy, a sam utwór 
przyprawia o mdłości. Sam 
piosenkarz brzmi jakby był po 
kastracji przez co jego głos jest 
denerwujący. Praktycznie 
aktorzy są sporadycznie poka-
zywani, ale i tak ich gra aktor-
ska jest na bardzo niskim po-
ziomie. Kostiumy też wpływają 
na negatywny odbiór samego 
teledysku gdyż główny mężczy-
zna chodzi w jednym i tym 
samym ubraniu co pokazuje, że 
ten teledysk jest niskobudżeto-
wy. Jeden fragment, który może 
się spodobać jest śpiew chóru, 
może przypominać śpiewanie 
gospel, które jest przyjemne dla 
uszu odbiorcy. Ogólnie ten 
teledysk polecam osobom, 
którzy pragną popełnić samo-
bójstwo albo pragną popaść w 
jakąś chorobę. - mówi Remek 
Małysiak. 
 
- Można zrobić hit którego 
głównym tematem jest pytanie 
„co oznacza Stonehenge?” ? 
Widocznie  można. Klip 
„Stonehenge” ma na Youtube 

już ponad 13 milionów wyświe-
tleń. Parodia smętnych piose-
nek o zawodach miłosnych czy 
o sensie życia zdobywa ogrom-
ną popularność nie tylko wśród 
fanów Ylvis. Z resztą nie ma 
się co dziwić, podkład muzycz-
ny i wokal są bez zarzutu. Co 
do teledysku to w sumie nie ma 
w nim nic szczególnie oryginal-
nego. Przez cały czas przewija 
się ogólnie motyw tytułowej 
budowli w połączeniu z, grają-
cym strasznie zaintrygowanego 
i zdesperowanego, Begardem 
Ylvisakerem (jeden z braci). 
Osobiście nie przepadam za 
tym duetem i myślę, że po ja-
kimś czasie takie wyśmiewanie 
się ze współczesnych piosenka-
rek i piosenkarzy też stanie się 
nudne i sława „Ylvis” minie 

równie szybko jak przyszła. 
Gdybym nie znała angielskiego 
może nawet słuchałabym ich 
częściej, ale ile można wysłu-
chiwać utworów których tekst 
jest po prostu bez sensu. Tak 
wiem, właśnie o to chodziło 
autorom, ale naprawdę muszą 
drążyć ten temat w każdej 
piosence? Niestety jak to bywa 
z takimi właśnie piosenkami, 
utkwiła mi w głowie i nucę ją 
nieustannie od kilku dni. - 
dodaje Hania Mueller. 
 
„Tha Cabin” 
- Ogólnie kolejny jajcarski klip 
z jajcarskim tekstem, który w 
sumie można odebrać na wiele 
sposobów. W końcu, kto nie 
chciałby mieszkać w domu w 
środku lasu bez elektryczności i 
łazienki? Ale może od począt-

ku. Co przynosi nam owy klip?  
Przyjrzyjmy się temu bliżej. 
Klip jest chyba utrzymany w 
nieco innym klimacie, gdyż nie 
mamy tutaj już ludzi przebra-
nych za zwierzęta oraz wysubli-
mowanej gry aktorskiej. Ale  
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może zacznę od strony muzycz-
nej. Muzycznie, jest całkiem 
nieźle, utwór utrzymany w lekko 
jazzowym klimacie. Wokal rów-
nież jest bardzo przyjemny dla 
ucha. Ogólnie gdyby nie zagłę-
biać się w tekst piosenki, moż-
naby powiedzieć, że wyszedł im 
dobry i dobrze wpadający w 
ucho kawałek. No właśnie, tekst. 
O czym właściwie jest? Głęb-
szych interpretacji i głębszego 
przekazu raczej nie ma co się 
doszukiwać. Piosenka o... cha-
cie ? Właściwie momentami jest 
nawet zabawnie, zwłaszcza 
podczas momentu, kiedy ukaza-
ny jest wychodek - jeśli ktoś 
przeczyta o czym jest tekst pod-
czas tej sceny w klipie, będzie 
wiedział o co chodzi. Jeśli cho-
dzi o grę aktorską, to w tej 
kategorii raczej szału nie ma. 
Właściwie widzimy na klipie 
tylko komika, który śpiewa i 
oprowadza nas po tytułowej 
"chacie" i wokół niej. Całość 
oceniam raczej pozytywnie. 
Piosenka jest przyjemna w 
odbiorze, w klipie nie ma prze-
rostu formy nad treścią, w su-
mie jest tak jak powinno być, 
klip jest adekwatny do tekstu 
piosenki. Można nawet pochwa-
lić duet Ylvis, za pomysłowość i 
komizm zawarte w klipach przez 
nich puszczanych. - przyznaje 
Wiktor Waniowski. 
 
„The Pressure” 
 
- Muzyka w "Pressure" jest 
dobrze skomponowanym  impre-
zowym beatem, który nawiązuje 
do amerykańskiej sceny muzycz-
nej. Zwrotki to raperska część 
piosenki, a refren ma za zadanie 
przykuć uwagę słuchacza. Pio-
senka opowiada o nacisku w 
różnych sytuacjach.  Dla mnie 
jest zabawny, na swój sposób 

humorystyczny np. twierdzenie, 
że przy odpowiedniej ilości 
nacisku dziecko bez nóg może 
wziąć udział w olimpiadzie u 
niektórych może wzbudzić 
zniesmaczenie, złość, a innych 
rozbawi. Trzeba do niego po-
dejść z dużym dystansem. Mo-
żemy w nim zauważyć zwroty 
wzięte z miejskiego slangu, co 
nadaje gangsterskiego klimatu 
rodem z USA. Gra aktorska jest 
przekonywująca, podczas jej 
oglądania można się poczuć, 
jakby nie była to jedynie paro-
dia, a coś robionego na poważ-
nie. Według mnie duet po raz 
kolejny sprostał zadaniu. Wy-
konali kawał dobrej roboty i 
ukazali bezsens hitów tego 
rodzaju. Zachęcam wszystkich 
do wysłuchania tego utworu i 
obejrzenia teledysku. - mówi 
Piotr Jaworski. 
Z czego wynika fenomen tych 
klipów? Dlaczego jedni do-
strzegają w nich parodię i 
szyderę z taniości współczesnej 
muzyki popularnej, a inni się 
oburzają, że „to bez sensu”?  
 
- Uważam, że utwory, które 
krytykują postawy dzisiejszych 
artystów są potrzebne, ponie-
waż wiele piosenek jest komer-
cyjnych i nieposiadających 
żadnego przekazu. Norweski 
duet z pewnością uzyskał ocze-
kiwany efekt, a każdy oglądają-
cy wyciągnie dla siebie wnioski 
na przyszłość. - wyjaśnia Kata-
rzyna Kicka. 
 
Czy utwory tego typu w ogóle 
mają jakikolwiek sens? 
 
- Jak najbardziej  Michał Pel-
czarski z II b - Dzisiejszy widz 
większą uwagę mimo wszystko 
przywiązuje do chwytliwego 
tekstu i śmiesznej scenerii, niż 
do głębi i sensu utworu. Myślę 
że osoby poszukujące utworów 
o głębszej głębi nie zwrócą 
uwagi na te klipy pod kontem 
bliższego profesjonalizmu tylko 
rozrywkowym. 
 
Jak zatem na tym tle wypadają 

piosenki i teledyski, które 
zabierają głos w ważnych dla 
świata kwestiach, jak np. 
„Earth song” Michaela Jackso-
na? 
 
- Tekst piosenki mówi o zbrod-
niach popełnianych przez ludz-
kość, takich jak wojny bądź 
niszczenie natury. - wyjaśnia  
Asia Zając. - Jackson zarzuca 
ludzkości, że niszczy wszystko 
na swojej drodze nie bacząc na 
konsekwencje tych czynów. 
Teledysk do tego utworu jest 
wstrząsający i zarazem wzru-
szający. Ukazuje w nim ludzki 
ból i cierpienie, które spowo-
dowane jest bezmyślnym dzia-
łaniem innych ludzi. 
 
- Teledysk nakłania do spojrze-
nia na to, co dzieje się dookoła 
nas, cierpienie, poświęcenie, 
rzeczy, które dla wielu są nie-
dostrzegalne, zakopane pod 
stertą problemów życia co-
dziennego. - dodaje Julia Oehm 
z tej samej klasy. - Słowa pio-
senki powinny zakorzeniać się 
w każdym z nas, ponieważ są 
doskonałe i prawdziwe, bez 
sztucznej otoczki idealnego 
świata XX wieku.  

 

Michael Jackson „Earth song” 
 
 

- Sądzę, że Michael Jackson 
jako osoba sławna, mająca 
wpływ na wielu ludzi, będąca 
idolem i autorytetem dobrze 
postąpiła tworząc właśnie takie 
dzieło. Ludzie często kierują się 
zdaniem znanych osobistości. 
Być może ktoś po przesłucha-
niu piosenki „Króla Popu” 
zmieni swoje postępowanie i 
zacznie rozmyślać nad losami 
Ziemi. - stwierdza Sonia Banert 
- Uważam, że utwór ten jest 
niewątpliwie wartym zobacze-
nia, dostarcza wiele emocji, a 
także jest widowiskową grą 
aktorską jak i wspaniałą sceno-
grafią.   
 

SN 
 

fot. Screenshoty z klipów Ylvis  
i Michaela Jacksona  

zamieszczanych na serwisie  
You Tube. 

W ramach gimnazjalnego 
proje ktu edukac yjnego 
uczennice Gimnazjum Dwu-
języcznego im. Jana Kiliń-
skiego w Krapkowicach od-
wiedziły stolicę Anglii - Lon-
dyn. 

Celem wycieczki było zwie-
dzenie tych najbardziej popu-
larnych miejsc i budowli (Big 
Ben, London Eye, Tower Brid-
ge, Westminister Palace, Buc-
kingham Palace, Oxford Street) 
jak i zobaczenie mniej tury-
stycznych obiektów, stąd ta-
jemniczy tytuł. Doświadcze-
niem dla dziewcząt była co-
dzienna jazda zatłoczonym 
metrem, poruszanie się po 

Londynie pełnym turystów i 
jednoczesne poznawanie kultu-
ry tamtejszych mieszkańców.  
Wyzwaniem dla uczestników 
projektu była bariera językowa, 
lecz i z nią poradzili sobie 
świetnie. Celem tego wyjazdu 
była również integracja. W 
Londynie doszło do spotkania 
pani Elizabeth Dunn z przed-
stawicielami Skórzaka. Zostały 
przeprowadzone wstępne roz-
mowy na temat możliwości 
nawiązania współpracy i wy-
miany młodzieżowej pomiędzy 
Zespołem Szkół im. Jana Kiliń-
skiego z Hamiltoncollege w 
Szkocji. 

Karolina Witek 
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W ramach programu GLOBE 
w dn. 18.11.2013 uczniowie 
LO i Gimnazjum mieli okazję 
uczestniczyć w wycieczce do 
Wieliczki.  
 
Głównym punktem programu 
była kopalnia soli, a dodatkową 
atrakcją malowidło 3D "Solny 
świat" na rynku. 
 
Kopalnia Soli „Wieliczka” to 
jeden z najcenniejszych zabyt-
ków kultury materialnej i du-
chowej na ziemiach polskich, 
rocznie odwiedzany przez po-
nad milion turystów z całego 
świata. To także zabytek klasy 
światowej, wpisany jako jeden z 
pierwszych dwunastu obiektów 
na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturalnego i Przyrodni-
czego UNESCO. 
 
Wykute w soli piękne komory, 
niesamowite podziemne jeziora, 
majestatyczne konstrukcje cie-
sielskie i unikalne solne rzeźby. 
Blisko 3 kilometry krętych 
korytarzy, 800 schodów do 
pokonania i zejście na głębo-
kość 135 metrów pod ziemię. 
Nic dziwnego, że do tej pory 
uroki Trasy turystycznej, głów-
nego szlaku Kopalni Soli 
„Wieliczka”, podziwiało już 36 
milionów spragnionych przygo-
dy turystów z całego świata. 
 
Ciekawostki  
  
Szczęść Boże, pozdrawiają się 
pod ziemią górnicy. Bo zwykłe 
„dzień dobry” jest dobre dla 
tych, co pracują pod pięknym 
słonecznym niebem. Górnik to 
nie tylko zawód, ale też pasja i 
tradycja przenoszona z ojca na 
syna, z dziada i pradziada. Pod 
ziemią czas biegnie inaczej, 

pędzi w rytm świąt imienia 
kopalnianych patronów i świę-
tych, przyspiesza i zwalnia na 
chwile dorocznych świąt i 
zabaw. Warto poznać niektóre 
z nich. 
 
Żeby zostać górnikiem, nie 
wystarczyło zjechać pod zie-
mię. Należało przejść specjalny 
obrzęd, by zmienić się z lisa w 
prawdziwego górnika. Młodzi 
adepci egzaminowani byli w 
gospodzie na szychcie piwnej. 
Gdy ich odpowiedzi zadowoli-
ły starszą brać górniczą, dozna-
wali zaszczytu skoczenia przez 
skórę. To przesądzało sprawę. 
A skąd skóra? Była ona bardzo 
ważnym elementem wyposaże-
nia górnika. Służyła do okrycia 
i ochrony kolan, gdy praca tego 
wymagała. Używano jej jako 
siedzenia i… to na niej doko-
nywano wypłaty za ciężką 
pracę pod ziemią. 
 
Gdy adept stawał się prawdzi-
wym górnikiem, dalszy jego 
los zależał jedynie od tego, jak 
ciężko i dobrze swoją pracę 
wykonywał podczas swojej 
szychty. Zaczynała się ona od 
podziału, czyli przydziału 
zadania w cechowni. Po zje-
chaniu na dół przed pracą 
górnicy siadali na podszybiu na 
gwarę. Śmiechem i rozmowami 
ładowali akumulatory na ciężki 
dzień pracy. 
 
Po zjechaniu na dół, górnicy 
nie rozpoczynali swojej cięż-
kiej pracy bez chwili skupienia 
i modlitwy. W jednej z licz-
nych podziemnych kapliczek 
oddawali cześć i swoje osoby 
pod opiekę górniczym patro-
nom. Wśród nich najważniej-
sze są dwie kobiety. Święta 

Barbara była bardzo religijną 
osobą. Uciekając przed prześla-
dowcami schroniła się kiedyś 
w jednej z pieczar. Stąd została 
opiekunką ludzi pracujących 
pod ziemią. Jej wizerunki 
zdobią kopalniane komory i 
cechownie, a także domy reli-
gijnych górników. Święta 
Kinga była madziarską księż-
niczką, która miała zostać żoną 
polskiego władcy, Bolesława 
Wstydliwego. Według wielic-
kiej legendy, w należnym 
posagu przywiozła na polskie 
ziemie skarb – złoże soli. Jesz-
cze będąc w ojczyźnie wrzuciła 
do szybu jednej z największych 
kopalń swój zaręczynowy 
pierścień, który odnalazł się w 
pierwszej wydobytej w Wie-
liczce bryle soli. 
 
Legenda jest piękna, ale warto 
przyprawić ją szczyptą faktów, 
że to właśnie za czasów pano-
wania Kingi rozwinęły się 
kopalnie soli na polskich zie-
miach. Obie patronki posiadają 
własne święta, wypadające w 
dni ich imienia. 24 lipca wszy-
scy górnicy w Wieliczce ubie-
rają się na galowo i idą na 
uroczyste nabożeństwo. To 

dzień Św. Kingi, który rozpo-
czyna się w kaplicy jej imienia 
a potem obfituje w rozmaite 
wydarzenia artystyczne. W tej 
pięknej solnej komorze odby-
wa się dokładnie pięć miesięcy 
później górnicza pasterka. 
Choć nietypowo, bo w wigilij-
ny poranek. Barbórkę, czyli 
dzień Barbary rozpoczyna 
uroczysta msza święta w Kapli-
cy św. Kingi. Po niej górnicy 
świętują podczas uroczystej 
akademii, na której wręczane 
są odznaczenia, górnicze stop-
nie. Dla utrzymania pogody 
ducha, nie zapominając przy 
tym o ciele, górnicy spotykają 
się podczas Karczmy piwnej. 
To tradycyjne spotkania, pod-
czas których biesiadują wszy-
scy pracujący pod ziemią. 
Karczma odbywa się według 
specjalnych scenariuszy, górni-
cy rywalizują w różnych weso-
łych konkurencjach, mierzą się 
ze sobą w dowcipie i sztuce 
oratorskiej. Co odważniejsi 
mogą nawet sprytnie wyśmiać 
swoich zwierzchników i… 
ujdzie to im tym razem na 
sucho. 

Odsyłamy na stronę  
internetową kopalnia.pl. 
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Nielegalny sport dla telewizyjnych piratów 

 INFORMACJE * Kultura i sport 

2,4 mln osób zapłaciło w ostat-
nim roku za treści oglądane 
online, nie wiedząc, że korzy-
stały z nielegalnej usługi. 
Ponad 75% internautów ko-
rzysta z serwisów nielegal-
nych. Wszystkie kanały tele-
wizyjne, sportowe, a nawet 
wydarzenia transmitowane w 
formule PPV są obecnie bez-
prawnie udostępniane w pi-
rackich serwisach TV. 
 
Taki pesymistyczny obraz na-
kreślili uczestnicy kongresu 
„Własność w Internecie. Polskie 
i międzynarodowe doświadcze-
nia w walce z piractwem telewi-
zyjnym”, który odbył się w 
Warszawie. 
 
– Piractwo w sieci nie jest pro-
blemem marginalnym. To nie-
rzadko zorganizowana działal-
ność prowadzona dla osiągnię-
cia korzyści finansowych kosz-
tem legalnego rynku, twórców i 
nieświadomych tego konsumen-
tów. Równie niepokojące jak 
rosnąca skala procederu są 
próby relatywizowania konse-
kwencji piractwa – powiedział 
Jarosław Mojsiejuk, prezes 
Stowarzyszenia SYGNAŁ, 
które było organizatorem wyda-
rzenia. 
 
Obecne formy piractwa 
Jak potwierdzili uczestnicy 
kongresu, głównym problemem 
branży mediów nie jest już 
modyfikacja kart czy dekode-
rów, ale kradzież sygnału tele-
wizyjnego i dystrybucja, w 
celach komercyjnych, w Inter-
necie. Powstają ciągle nowe 
serwisy oferujące (poprzez tzw. 
sharing lub streaming) treści 
bezprawnie, a kradzione są nie 
tylko pojedyncze programy, 
filmy czy relacje sportowe, ale 
wręcz całe kanały telewizyjne 
przez 24 godziny na dobę. 
 
Właściciele pirackich serwisów 
zarabiają na oferowanych tre-
ściach. Jak informuje Anti-
Piracy Protection, obecnie ser-
wisy te zapewniają sobie wpły-
wy z banerów, co stanowi ich 
główne źródło dochodów, a 
także z programów afiliacyj-
nych oraz z abonamentów. Ich 
przychody to obecnie co naj-
mniej kilkadziesiąt milionów 
złotych rocznie. Tylko niecałe 
10% pirackich serwisów TV nie 
prowadzi w ogóle działalności 
zarobkowej. 

Rosnąca skala piractwa 
OECD szacuje, że skala pirac-
twa w Polsce wynosi miliard 
dolarów rocznie, czyli 3,2 
miliarda zł (2010 rok). Jedno-
cześnie statystyki przeprowa-
dzane na przestrzeni ostatnich 
lat wskazują na wzrost prze-
stępczości intelektualnej, w 
szczególności za pośrednic-
twem Internetu. 
 
Eksperci wskazują na bezpre-
cedensowy wzrost skali pirac-
twa, co jest związane z jednej 
strony z coraz większą popular-
nością Internetu i chęcią oglą-
dania programów i kanałów 
telewizyjnych w Internecie, a z 
drugiej - rosnącą ofertą serwi-
sów pirackich. Olbrzymie 
znaczenie ma tu brak świado-
mości użytkowników, że fakt 
zapłacenia za usługę nie ozna-
cza, że dany serwis jest legal-
ny. 
 
Dane są alarmujące. Jak wska-
zuje Paweł Kolenda z IAB, 
ponad 75 % internautów korzy-
sta z serwisów nielegalnych 
(wg Megapanel PBI / Gemius). 
Potwierdza też, że w 2012 roku 
2,4 mln osób zapłaciło za treści 
oglądane online, nie wiedząc, 
że płacą serwisom nielegalnym 
(wg IAB Polska, raport „Co 
oglądasz w Internecie?”). Po-
dobna jest liczba osób, które 
uiściły opłatę, wiedząc to. 
 
Tymczasem eksperci Anti-
Piracy Protection estymują, że 
na przestrzeni ostatniego roku 
liczba użytkowników najwięk-
szego pirackiego serwisu TV 
wzrosła prawie dwukrotnie, 
osiągając około 400.000.  
 
Widoczna jest także wyraźna 
tendencja wzrostowa w liczbie 
pirackich serwisów TV. W 
okresie od czerwca do września 
2013 roku przybyło ich aż 52, a 
zostało zamkniętych jedynie 
20. Jednocześnie przykłady 
płatnych transmisji sportowych 
(PPV) pokazują, że liczba 
widzów nielegalnych transmisji 
w Internecie jest co najmniej 
dwa razy wyższa od osób le-

galnie kupujących usługę. W 
przypadku atrakcyjnych wyda-
rzeń na jednego legalnego 
widza przypada w Polsce aż 
czterech korzystających z 
serwisów nielegalnych. 
 
Walka z piractwem TV w 
Internecie jest dużo trudniejsza 
niż w przypadku podrabiania 
kart czy dekoderów, jak to 
miało miejsce w przeszłości. 
Dość powszechne jest np., że 
firma oferująca usługi w da-
nym kraju jest zarejestrowana 
w innym (np. na Cyprze), a 
serwery są znajdują się jeszcze 
gdzie indziej, np. w USA.   
 
Trudności i zagrożenia 
– Trudność walki z piractwem 
wynika z prostoty nielegalnego 
ściągania treści, globalności 
Internetu i niewystarczających 
regulacji prawnych. Sprawy 
dotyczące nielegalnych sieci 
TV, również tych, których 
usługi oferowane są w Polsce, 
podlegają często wielu jurys-
dykcjom. Próba usunięcia 
pirackiej strony i doprowadze-
nia do skazania przestępców 
odpowiedzialnych za ten proce-
der, może wiązać się z miesią-
cami żmudnej, międzynarodo-
wej współpracy pomiędzy 
firmami i organami ścigania – 
komentuje Mark Mulready, 
dyrektor ds. bezpieczeństwa 
(Pozyskiwanie informacji) z 
holenderskiego oddziału Irdeto. 
 
Dokąd doprowadzi wyścig 
między właścicielami praw a 
piratami?  
– Myślenie o konkurowaniu 
legalnych podmiotów z niele-
galnymi jest utopią i ślepą 
uliczką – mówiła Teresa 
Wierzbowska, doradca zarządu 
ds. Public Affairs z Cyfrowego 
Polsatu. – Ponosimy koszty, 
których nie mają serwisy niele-
galne, bo... kradną. 
 
Jak walczyć z piractwem? 
– Obecnie do walki z pirac-
twem w Internecie służą nie 
tylko zabezpieczenia technicz-
ne, ale specjalistyczne usługi 
firm zajmujących się tym zjawi-
skiem, współpraca pomiędzy 
firmami, organizacjami i orga-
nami państwa. Równie ważne 
jest odcinanie piratów od źró-
deł dochodu (dostęp do reklam, 
płatności abonamentowe) oraz 
działania edukacyjne kierowa-
ne do klientów, reklamodaw-

ców, firm zapewniających 
płatności online i organów 
ścigania. Bardzo ważną rolę 
pełnią pośrednicy płatności w 
procesie finansowania działal-
ności związanej z obrotem 
kradzionej własności intelektu-
alnej – powiedział Pascal Me-
tral, wiceprezes ds. prawnych 
w NAGRA. 
 
Na wagę kompleksowych 
działań edukacyjnych i ko-
nieczność wsparcia organów 
państwa zwrócił też uwagę 
Robert Tyszkiewicz – poseł na 
Sejm, wiceprzewodniczący 
Sejmowej Komisji Spraw 
Zagranicznych, członek Komi-
sji Kultury i Środków Przeka-
zu. – Nie może być zgody pań-
stwa na kradzież i ignorowanie 
prawa – mówił. 
 
O wdrażaniu i propagowaniu 
dobrych praktyk na świecie 
mówił Karol Kościński – dy-
rektor Departamentu Własności 
Intelektualnej MKiDN. – 
Sprawdzonym sposobem jest 
tworzenie czarnych list niele-
galnych serwisów, współpraca 
z domami mediowymi, które 
odmawiają  sprzedawania 
reklam, czy bankami, które 
mogą blokować płatności. 
 
Co na to prawo? 
 
Przedstawiciele Stowarzysze-
nia wskazali na konieczność 
zmian w obrębie obowiązujące-
go prawa, które niewystarcza-
jąco wspiera walkę z pirac-
twem. Niezbędna według nich 
jest przede wszystkim noweli-
zacja ustawy o ochronie niektó-
rych usług świadczonych drogą 
elektroniczną opartych lub 
polegających na dostępie wa-
runkowym oraz prawa autor-
skiego. Innego zdania był 
przedstawiciel MAiC Marcin 
Olender – Nasze prawo nie jest 
złe, trzeba je tylko efektywniej 
stosować – powiedział. 
 
Oczekiwane są zmiany związa-
ne ze stworzeniem Jednolitego 
Rynku Cyfrowego (JRC) Unii 
Europejskiej, co stało się jed-
nym z celów Europejskiej 
Agendy Cyfrowej i wynika z 
szybkiego tempa rozwoju 
gospodarki cyfrowej w Europie 
i na świecie. 
 

Łukasz Szewczyk 
Artykuł pochodzi z media2 
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Krapkowicki Wieczór Filmowy 

 INFORMACJE * Kino 

Na ostatni w tym roku Krap-
kowicki Wieczór Filmowy 
zapraszamy 20 grudnia o 
godz. 19:00. Zostaną wyświe-
tlone dwa filmy: „Wenus w 
futrze” Romana Polańskiego 
oraz „Pod jednym dachem” 
Jana Hrebejka. 
 
„Wenus w futrze” 
Jedno pomieszczenie. Dwoje 
aktorów. To wystarczy, by 
stworzyć film ocierający się o 
genialność. Roman Polański 
powrócił na szczyt kinowego 
Olimpu, gdzie nie było go już 
od wielu, wielu lat. […] To, co 
obserwujemy na ekranie, to 
starcie dwóch osobowości, 
walka o wpływy i dominację. 
Całość można oglądać jako 
niezobowiązującą komedyjkę, 
pełną ciętych dialogów i brawu-
rowych popisów sztuki aktor-
skiej. Ale można też spojrzeć na 
film jak na wysublimowaną 
ucztę intelektualną, oferującą 
wiele poziomów interpretacji. 
 
Jeśli jednak weźmiemy pod 
uwagę fakt, że grający reżysera 
Mathieu Amalric bardzo przy-
pomina Polańskiego, a grająca 
aktorkę Emmanuelle Seigner w 
życiu prywatnym jest żoną 
Polańskiego, możemy całość 
uznać za jeden z jego najbar-
dziej osobistych filmów. 
"Wenus w futrze" staje się wte-
dy hołdem złożonym żonie, 
która jawi się jako bogini, muza, 
tyranka, ale i prawdziwie kocha-

jąca partnerka. Polański zaś 
odsłania tu swoje targane wąt-
pliwościami wnętrze. 
 
Niezależnie od tego, czy będzie 
się bawić w głębokie interpre-
tacje, czy też nie, "Wenus w 
futrze" powinna Was zachwy-
cić. Genialnie rozpisane dialo-
gi, świetnie zagrane postaci i ta 
niepowtarzalna dynamika 
wynikająca z zaufania aktorów 
do reżysera. Od czasu "Frantic" 
żaden film Polańskiego nie 
zrobił na mnie tak piorunujące-
go wrażenia. Mam nadzieję, że 
z Wami będzie podobnie. 
 

Marcin Pietrzyk  
 
 

"Pod jednym dachem"  
Oglądamy losy dwóch rodzin 
żyjących w jednej kamienicy. 
Różnią się od siebie dość dra-
stycznie, począwszy od poglą-
dów politycznych, skończyw-
szy na wychowaniu dzieci. W 
nieustannie wszczynanych 
awanturach przodują mężczyź-
ni. Pierwszy, oficer, popierają-
cy komunistyczny reżim, przy-
pina jadłospis na ścianie i 
obsesyjnie pilnuje porządku. 
Drugi, socjalista i weteran 
ruchu oporu, który "daje bol-
szewikom rok, góra dwa" - jak 
ciągle powtarza - terroryzuje 
żonę i córkę. Obaj prowadzą 
swoje wojny na argumenty i 
hałasy. 
 

Mamy rok 1968, za chwilę 
armia radziecka wkroczy do 
Czech, ale dookoła toczy się 
zwyczajne życie - ktoś znęca 
się nad rodziną, ktoś inny 
kocha piękną dziewczynę i 
marzy o markowych butach 
prosto z Ameryki.  
 
To co w "Pod jednym dachem" 
najciekawsze, to wywołujący 
wiele zabawnych sytuacji 
konflikt pokoleniowy. Reżyser 
z sympatią przygląda się dzie-
ciom i rodzicom, którzy zdają 
się kompletnie nie pojmować 
swych emocji. Okazuje się, że 
nawet święta Bożego Narodze-
nia nie będą w stanie ich pogo-
dzić. 
 
Młode pokolenie, zwariowane i 
rozedrgane, próbuje objąć 
rozumem otaczającą ich rze-
czywistość, ale czasami unie-
możliwiają im to hormony i 
emocje. Michal i Indrziszka 
chcą być mądrzejsi, a przede 
wszystkim inni, niż ich ojco-
wie. Może połączyłoby ich coś 
więcej, ale ona kocha Eliena, 
który dzwoni do mieszkających 
za granicą "towarzyszy rodzi-
ców" i dostaje paczki z Amery-
ki. Różni się od innych, bo 
jedną nogą jest w tym niedo-
stępnym świecie. Pozostałych 
bohaterów tęsknota za lepszym 
życiem również nie opuszcza. 
 

 Dominika Wernikowska 
 

pt. 20 gru 16:30 WIELKI LIBERA-
CE 15zł   
pt. 20 gru 19:00 KRAPKOWICKI 
KLUB FILMOWY *Wenus w 
futrze**Pod jednym dachem* 24zł  
sob.  
21 gru 17:30  WENUS W 
FUTRZE  14zł   
sob. 21 gru 19:30  KINO NA 
FAKTACH *Wielki Libera-
ce**Call girl*  25zł   
ndz. 22 gru 16:30  WENUS W 
FUTRZE  14zł   
ndz. 22 gru 18:00  WIELKI LIBE-
RACE  15zł   
ndz. 22 gru 20:00  CALL GIRL 
 15zł   
pon. 23 gru 16:00  CALL GIRL 
 15zł   
pon. 23 gru 18:30  WIELKI LIBE-
RACE  15zł   
pon. 23 gru 20:30  WENUS W 
FUTRZE  15zł   

czw. 26 gru 17:00  PRZED-
PREMIERA HOBBIT: 
PUSTKOWIE SMAUGA 18zł  
 
czw. 26 gru 20:00  PRZEDPRE-
MIERA HOBBIT: PUSTKOWIE 
SMAUGA  18zł   
pt. 27 gru 17:00  PREMIERA 
HOBBIT: PUSTKOWIE SMAU-
GA  17zł   
pt. 27 gru 20:00  PREMIERA 
HOBBIT: PUSTKOWIE SMAU-
GA  17zł   
sob. 28 gru 17:00   
sob. 28 gru 20:00   
ndz. 29 gru 16:00   
ndz. 29 gru 19:00   
pon. 30 gru 16:00   
pon. 30 gru 19:00   
wt. 31 gru 17:00  HOBBIT: 
PUSTKOWIE SMAUGA  16zł  
 
śr. 01 sty  18:00  NOWO-
ROCZNY SEANS HOBBIT: 
PUSTKOWIE SMAUGA  17zł  
czw. 02 sty 16:00   
pt. 03 sty  17:00   
pt. 03 sty  20:00   
sob. 04 sty 21:00   
ndz. 05 sty 16:00   
ndz. 05 sty 19:00  HOBBIT: 
PUSTKOWIE SMAUGA  17zł  
 

Kino Krapkowice   

Repertuar 
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Czy młodość musi się równać z bezrobociem?  

 FOTOREPORTAŻ 

W naszym społeczeństwie jest 
widoczny duży problem. Mło-
dzież, która jest skora do 
pracy ma trudności z jej zna-
lezieniem, większość z nich 
jest bezrobotna.  

Chcę się zastanowić nad tą 
sytuacją, sprawdzić jak oni 
sobie z tym radzą i czy jest z 
tego jakieś rozwiązanie. Czy 

młody, silny, wykształcony 
człowiek może trafić na dno? 
Nie być potrzebnym państwu? 
 
1. Każda historia wygląda po-

dobnie, jest sobie młody, silny, 
wykształcony człowiek. Pew-
nego dnia życie rozkazuje mu 
znalezienia pracy. Zaczyna 
poszukiwania, jednak okazuje 
się to niemal nie możliwe. W 

Polsce, według danych Euro-
statu, bez pracy jest ponad 26 
procent osób. 
 

2. Nie widząc rozwiązania, nie 
mając żadnej nadziei, szuka 
pocieszenia w używkach. Jed-
nak one nie pomagają, proble-
my narastają. Alkohol, papiero 

 
sy, narkotyki, myśli że to dobry 
sposób na smutek, odprężenie 
się. 

 
3.  Ta chwila zapomnienia 
kosztuje, trzeba zapłacić za 
rachunki, jedzenie, ubrania. 
Niby normalna rzecz, ale jed-
nak młody człowiek zadaje 
sobie pytanie: Jak ja to zrobię 
przecież jestem bez pracy? 
Brak pieniędzy, co wiąże się 
brakiem dachu nad głową, 
zmuszają do rzeczy, których 
nie zawsze by się chciało zro-
bić. 

 
4. Rozpacz, żal, złość na cały 
świat. Czemu mnie to właśnie 
spotkało? 
  
5. Spacerując ulicą, napotyka 
ścianę, która zawiera złote 
myśli. Znajduje tam słowa, 
warte zapamiętania. Nie podda-
je się, chce walczyć. Nie ma 
już nic do stracenia. 
 
  

6. Nie mając możliwości roz-
wijania się, postanawia szukać 
szczęścia za granicą. Wyjeż-
dża, opuszcza rodzinę, znajo-

mych i ojczyznę. Może będzie 
miał  pracę fizyczną, nie mają-
cą nic wspólnego z jego zawo-
dem. Internet jest cały w ogło-
szeniach ,,Wielka Brytania - 
Dam pracę, Austria - Dam 
pracę…” Tracimy zdolnych 
obywateli. Nie siedźmy tak 
spokojnie, zróbmy coś z tym, 
nie pozwólmy na to. 
 
  
7.  Historia dobiega końca, 
spakować wszystkie potrzebne 
rzeczy i czekać na transport do 
życia. 
 
Komisja Europejska chce 
wprowadzić tzw. "Gwarancję 
dla Młodzieży". 
 
Francja opowiada się za prze-
znaczeniem do 2015 roku 45 
miliardów euro z kasy unijnej 
na walkę z bezrobociem wśród 
młodzieży. 
 

 Michaela Oremek 
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DIE BRüCKE DER VERLIEBTEN 

 STREFA NIEMIECKIEGO * Literatura 

Weit, weit im Osten gab es 
einen besonderen Fleck auf der 
Welt, von den niemand etwas 
wusste. Das klingt vielleicht 
unwahrscheinlich, weil es in den 
heutigen Zeiten bei solch gro-
ßen wissenschaftlichen Mög-
lichkeiten fast unmöglich ist, 
das es für den Menschenvers-
tand auch verborgene Orte gibt. 
Jedoch ist dies kein gewöhnli-
cher Ort. Das ist eine magische 
Gegend. Es heißt, das dort zwei 
junge Verliebte ums Leben 
kamen. Ich erzähl euch die 
wahre Geschichte (…) 
 
Vor langer Zeit lebten in zwei 
Dörfern zwei junge Menschen, 
ein Mädchen Anneliese und ein 
Junge namens Jan. Sie wuchsen 
zusammen auf und eines Tages 
verliebten sie sich auch schließ-
lich ineinander. Ihre Liebe war 
so stark, das sie unmögliches 
tun konnte. Doch eines Tages 
gerieten diese zwei Dörfer in 
Krieg. Ein riesiges Unheil fiel 
auf alle Bewohner und die meis-
ten verloren ihre Familien und 
auch Freunde. Anneliese und 
Jan hatten Angst das ihnen was 
zustoßen könnte, deshalb flüch-
teten sie jede Nacht in einen 
nahe gelegenen Park. Sie trafen 
sich nächtlich auf einer großen 
Brücke. Unter der Brücke 
streckte sich ein Teich, der mit 
Schneebedeckten Bäumen um-
kreist war aus. Jedes Mal konnte  
man ihre Liebe durch das Mon-
deslicht in Teich sehen. Es 
schien als ob Sterne sie fliegen 
ließen und gleichzeitig zu ihren 
gemeinsamen Lied tanzten.  
 
In einer Nacht kam der Junge 
jedoch nicht. Das Mädchen war 
erschrocken und wollte wissen 
was passiert ist. Sie 
rannte so schnell wie 
möglich zum Fein-
desdorf. Dort nahm  
man sie sofort gefan-
gen und sagte ihr, 
dass ihr Geliebter 
getötet worden sei, 
wegen schlimmen 
Verrates. Auf dies 
Wort fing sie an zu 
singen. Sie Sang um 
ihr Leben und in 
Trauer dem Gelieb-
ten nach. Die Dorf-
bewohner wurden 
wütend  und töteten 
Anneliese, doch das 
Lied klingte in ihren 
Gedächtnissen, es 

verbreitete durch die ganze 
Welt: Liebe und Frieden.  
 
Bis heutigen Tage weisen die 
Sterne und der Mond die Brü-
cke der Verliebten. Jede Nacht 
kommen Anneliese und Jan 
zurück dort wo sie glücklich 
waren. Wo die Macht der Liebe 
die verbogene Brücke unsicht-
bar machte.  

Zuza Herud 
 

*** 
Wir schreiben das Jahr 2469, 
der Krieg hat begonnen. Die 
schweizerische Armee greift 
Italien an und überfällt die 
Menschen, sodass tausende von 
ihnen anschließend flüchten 
müssen. Die Menschen die 
nicht geflüchtet sind, mussten 
die Schweizer unterstützen 
oder wurden getötet. In einer 
ruhigen und verschneiten Um-
gebung liegt ein großer See, 
welcher von Eis bedeckt ist. 
Über diesen See führt eine 
kleine Brücke, sie verbindet die 
beiden Nationen Italien und die 
Schweiz miteinander. An ei-
nem kalten Winterabend läuft 
ein 17-jähriges Mädchen zu 
dieser Brücke. Sie ist von zu 
Hause weggelaufen, weil sie 
die Nachricht bekommen hat, 
dass ihr Vater im Krieg gestor-
ben ist. Sie selbst ist ein Ein-
zelkind und ihre Mutter ist vor 
vielen Jahren, als sie noch ein 
junges Mädchen war verstor-
ben. Nach Mutter´s Tod lebte 
sie mit ihrem Vater in einer 
kleinen Hütte an der schweize-
risch-italienischen Grenze, 
unweit von der Brücke und 
dem See entfernt. Nun hat sie 
beide Elternteile verloren und 
sie hat keinen, der sie trösten 

kann. Ihr Vater hatte ihr ver-
sprochen, dass wieder gute 
Zeiten kommen würden, doch 
es wurde alles schlimmer, denn 
jetzt ist sie ganz auf sich alleine 
gestellt. Mit Tränen im Gesicht 
steht sie an dieser Brücke und 
möchte ihr Leben beenden, 
weil sie ihr trauriges Leben 
genug hat. Sie stellt sich ganz 
an die Kante der Brücke und 
möchte springen. Grade als sie 
springen will, spürt sie, wie sie 
plötzlich an der Hand fest-
gehalten wird. 
 
Ein Junge liegt neben ihr und 
hält ihre Hand. Der Junge, 
namens Stephan, lächelte sie an 
und sagt in einem bisschen 
strengen Ton, dass sie fast 
einen riesigen Fehler begannen 
hätte. Das Mädchen lächelt den 
Jungen an und guckt in sein 
freundliches Gesicht und in 
seine großen blauen Augen. 
Stephan sagt ganz aufgeregt, 
dass es gefährlich sei, auf 
dieser Brücke zu stehen. Ste-
phan ist ein junger Mann aus 
der Schweiz und spricht die 
deutsche Sprache. Das Mäd-
chen kommt zwar aus Italien, 
doch sie beherrscht die deut-
sche Sprache ziemlich gut, 
denn ihr Vater hatte es ihr von 
klein auf beigebracht. Der 
Junge entschuldigt sich, weil er 
vergessen hatte sich vorzustel-
len. Er stellt sich dem schönen 
Mädchen mit dem leuchtendem 
braunem Haar vor und fragt 
dann nach ihrem Namen. Sie 
beantwortet seine Frage und 
sagt, dass sie Anne-Marie 
heißt. Stephan sagt Anne-
Marie, dass er sie schon öfter 
an dieser Brücke gesehen hat 
und sie ihm schon oft aufgefal-
len ist. Er weiss sogar, dass sie 
aus Italien kommt. Nach lan-
gen Gesprächen an dem Abend 

freunden sich sie beiden an. 
Anne-Marie erzählt Stephan 
alles und freut sich jemanden 
gefunden zu haben mit dem sie 
über viele Sachen reden und 
bei dem sie sich ausweinen 
kann. Dieses Mädchen hat in 
Stephan einen guten Freund 
gefunden, sie nehmen sich vor 
sich jetzt jeden Tag zu treffen. 
Es dauert nicht lange, da haben 
sich die beiden ineinander 
verliebt. Das gibt Anne-Marie 
einen Grund endlich wieder 
glücklich zu sein. Nun sollte 
alles gut werden. Doch eines 
Abends, als sich die beiden 
wieder an der Brücke treffen, 
gesteht Stephan, dass er Soldat 
ist und morgen in den Krieg 
ziehen muss um sein Land zu 
unterstützen. Er verspricht ihr, 
dass er bald zurückkehren wird 
um mit ihr eine Familie zu 
gründen, so wie sie es möchte, 
denn Anne-Marie ist die Frau, 
die er über alles liebt und für 
die er alles tun würde. Zur 
Verabschiedung küsst er sie 
herzlich auf die Lippen und 
verschwand dann in den Wald 
in Richtung der Schweiz. Anne
-Marie geht nun jeden Tag zur 
Brücke und wartet auf ihren 
Geliebten. Tage, Wochen, 
sogar Monate vergehen, aber 
Stephan kehrt einfach nicht 
zurück. 2 Jahre vergehen und 
Anne-Marie geht weiterhin 
jeden Abend zur Brücke, sie 
will ihre Hoffnung einfach 
nicht aufgeben. Eines Abends 
steht sie wieder auf der Brücke 
und sieht von oben ins Wasser. 
Plötzlich merkt sie wie sie von 
hinten umarmt wird. Sie dreht 
sich erschrocken um und 
sieht ...Stephan! Er steht in 
Soldatenuniform vor ihr, aber 
trotzdem hat sie ihn erkannt ! 
Es ist ihr Geliebter! Sie umar-
men sich Minutenlang! Beide 

können es kaum fassen, dass 
sie sich wieder gefunden 
haben. Stephan ist ihr so 
dankbar, dass sie 2 Jahre auf 
ihn gewartet und die Hoff-
nung nie aufgegeben hat. 
Stephan nimmt Anne-Marie 
an die Hand und verspricht 
ihr, dass sie ein glückliches 
Leben haben werden und sie 
niewieder auf ihn warten 
muss. Weitere 2 Jahre spä-
ter, heiraten die beiden und 
bekommen einige Monate 
später ein Kind. Anne-Marie 
hat das bekommen, was ihr 
gefehlt hat, nämlich Glück 
und Liebe. 

Magdalena Gajda 
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Bombkowa lekcja 

 INFORMACJE * Z życia szkoły 

Co tu robić w nie dość, że 
poniedziałkowe, to do tego 
wietrzne, deszczowe grudnio-
we popołudnie, i to na dodatek 
w szkole? 
 
Zamiast myśleć o minionych 
mikołajkach, uczniowie ostat-
niej klasy gimnazjalnej wraz z 
nauczycielem zajęć technicz-
nych już zaczynają wczuwać się 
w klimat świąteczny.  
 
Pani Gabriela Ledwoch przepro-
wadziła w tym dniu lekcję 
otwartą, na którą zostali zapro-
szeni nauczyciele naszej szkoły. 
Z zaproszenia skorzystała wy-
chowawczyni klasy - pani Rena-
ta Scheiring oraz "pani od mu-
zyki" - Anna Wójcik.  
 
Uczniowie podzieleni na grupy 
najpierw cierpliwie wysłuchali i 
obserwowali pokaz, a następnie 
sami zmierzyli się z miękkim 
styropianem, różnokolorowymi  

Zadajesz sobie pytanie: Co 
może dać ci Skórzak? Spójrz 
na jakich uczelniach studiują 
nasi absolwenci. Jest moc! 
 
Uniwersytet Opolski 
Politechnika Opolska 
Uniwersytet Wrocławski 
Politechnika Wrocławska 
Państwowa Medyczna Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Opolu 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Uniwersytet Jagielloński w 
Krakowie 
Uniwersytet Poznański 
Wyższa Szkoła Prawa i Admini-
stracji we Wrocławiu 
 
Wybrane przez nich kierunki 
studiów to: 
Pedagogika 
Prawo 
Filologia angielska 

materiałami, kłującymi szpilka-
mi, ostrymi nożami, nożyczka-
mi, lśniącymi cekinami i saty-
nowymi wstążkami, by w 
rezultacie stworzyć to, w co 
wielu z nas wpatruje się w 
cudowne dni grudniowie, pa-
trząc na iglaste drzewko - 
bombkę. Podobno jaka bomb-
ka, takie święta - uczniowie 
IIIg z pewnością będą mieli 
cudowne święta. 
 
"Pani z techniki" serdecznie 
dziękuje za wielkie zaangażo-
wanie uczniów i nauczycieli 
biorących udział w lekcji.  
 
Przecudne bombki są na to 
dowodem, a ich rozmaitość 
świadczy o tym, że tylko wy-
obraźnia uczestników jest 
bardzo wielka."  
 

SN 
Na zdj. Uczennice naszej  

szkoły w bombkowym ferworze. 

Inżynieria środowiska 
Automatyka i robotyka 
Filologia germańska 
Zarządzanie 
Resocjalizacja 
Bezpieczeństwo wewnętrzne 
Mechatronika 
Logistyka 
Budownictwo 
Administracja 
Wychowanie fizyczne 
Historia 
Biologia 
Ochrona środowiska 
Biotechnologia 
Bezpieczeństwo narodowe 
Biofizyka 
Fizjoterapia 
Chemia 
Architektura krajobrazu 
Turystyka i rekreacja 
Technologia żywności 

SN 

Międzynarodowy Dzień Praw 
Człowieka jest dla nas oka-
zją, aby zastanowić się jaka 
jest skala zjawiska łamania 
praw człowieka i czego ono 
dotyczy. 
 
Do takiej refleksji zachęciły 
nas uczennice klasy IIIA, które  
na szkolnym korytarzu przygo-
towały krótką informację na 
wyżej wspomniany temat. Po 
szkole porozwieszane były 
również kartki z najważniejszy- 
 

Tak brzmi tytuł wykładu w 
Bibliotece Austriackiej, w 
którym wzięli udział ucznio-
wie z 2c, 2a i 1b.  
 
Na wykładzie była mowa o 
historii, bardzo bogatej kultu-
rze i sztuce austriackiej. Choć 
nie był za długi pozwolił bliżej  
 

mi prawami, które posiada 
każdy z nas. 

SN 

poznać Austrię i na pewno 
zachęcił wielu do zwiedzenia 
tego kraju. Każdy uczeń mógł 
sobie założyć Kartę Czytelnika. 
Dzięki niej można swobodnie 
korzystać z biblioteki i jej 
bogatych zasobów literatury 
niemieckojęzycznej.       

A. Mikus 

Człowiek ma prawa 

Warto wiedzieć… 
 
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony 
jest 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 r. przez 
ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która 
stała się podstawowym źródłem międzynarodowych 
aktów chroniących prawa człowieka. 
 
W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano 
najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom, 
niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturo-
wych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobi-
stego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyzna-
nia; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubie-
gania się o azyl i korzystania z niego w razie prześlado-
wania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania 
niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach 
materialnych.  

Austria bliżej 

Nasi absolwenci na uczelniach 
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Walczyły dzielnie 

 INFORMACJE * Sport 

20 listopada o godz. 10 rozpo-
częły się Powiatowe Zawody w 
Halową Piłkę Nożną dziew-
cząt.  
 
Stawiło się 6 drużyn, podzielo-
nych na 2 grupy. Pierwszy mecz 
dziewczyny rozegrały z Gogoli-
nem, nieszczęśliwie przegrywa-
jąc w końcówce 1:0. Drugi 
mecz po wyrównanej grze zre- 

Wiara w Świętego Mikołaja to 
podstawowy element dzieciń-
stwa, urocze dopełnienie Świąt 
Bożego Narodzenia 
 
Kto z nas nie wierzył w św. 
Mikołaja, który w czerwonym 
kubraczku przybywa zaprzę-
giem reniferów, wchodzi przez 
komin i podrzuca grzecznym 
dzieciom upragnione prezenty... 
6 grudnia znów mogliśmy po-
czuć się jak dzieci. Św. Mikołaj 
odwiedził wszystkie klasy, 
obdarowując naszą młodzież 
słodyczami. Czyżby wszyscy 
byli grzeczni... ? My także 
pamiętaliśmy o osobach, które 
nie maja tyle szczęścia w życiu i 
zorganizowaliśmy zbiórkę pie-
niędzy, by chociaż przez ten 
wyjątkowy dzień poczuły się 
ważne, ponieważ każdy zasłu-
guje na pamięć i prezent od św. 
Mikołaja .   

 
 
 
 
 
 
 
 
SN 
 

misowały z Gimnazjum nr 2 z 
Krapkowic 0:0. Niestety, nie 
wyszliśmy z grupy i w turnieju 
zajęliśmy 5 miejsce. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż dziewczyny 
wykazały się ogromnym zaan-
gażowaniem w każdym meczu. 
Wielkie brawa!!! 
 

Dawid Ożóg 
 

Uczeń LO dla Dorosłych, 
Mateusz Tuora okazał się być 
najlepszym zapaśnikiem w 
swojej kategorii na turnieju 
zapaśniczym. 
 
– Turniej wsparty dotacją 
powiatu ma na celu promocję 
zdrowego trybu życia, sportu i 
zapasów, szlachetnej dyscypli-
ny sportu – mówił Witold 
Rożałowski, przewodniczący 
Rady Miasta, który otworzył 
zawody. 
 
Walczyło 47 zawodników w 
różnych kategoriach wagowych 
i trzech kategoriach wieko-
wych, a rywalizację drużynową 
wygrał zespół MKS Suples 
Krapkowice. Drugie miejsce 
zajęli goście z Czech z klubu 
S O K O L  V I T K O W I C E 
(Ostrawa), a trzecie zespół 
LKS “Dąb” Brzeźnica. 

Zakazy wejścia kibiców gości 
na stadiony podczas meczów, 
rozgrywanych na najwyż-
szych szczeblach rozgrywko-
wych w Polsce budzą wiele 
kontrowersyjnych emocji.  

Wielu ludzi zaangażowanych w 
tę sprawę ma podzielone zda-
nia. Część polityków, jak i 
działaczy sportowych jest 
przychylna wprowadzeniu 
zakazów, natomiast większość 
ludzi z "tego środowiska" jest 
przeciwna.  
 
Uważam, że wprowadzenie 
takiego zakazu dla wizerunku 
polskiej piłki nożnej nie uczyni 
niczego dobrego. Należałoby 
od dawna promować kult kibi-
cowania, czerpiąc wzorce z 
kibiców piłki siatkowej, koszy-
kówki, czy tez ze sportów 
zimowych , takich jak skoki 
czy biegi narciarskie. Do tego 
czasu jednak powinno się 
wprowadzić większą ochronę 
stadionów piłkarskich w trak-
cie meczów- monitoring we 
wszystkich sektorach stadio-
nów,  całkowity zakaz wnosze- 

Juniorzy: 
    Burdzik Damian – I miejsce 
(kat. wag. 48 kg) 
    Stachniuk Marcel – I miejsce  

nia i odpalania rac, zwiększona 
kontrola przy wejściu na sta-
diony. Nie widzę powodu by 
narażać kluby na straty, a nas 
na brak możliwości oglądania 
meczów. Uważam, że polskie 

kluby zrobiły wiele dla popra-
wienia bezpieczeństwa na 
stadionach w trakcie imprez 
masowych, a do nich należą 
także mecze piłki nożnej. Stan 
organizacji i bezpieczeństwa 
znacząco się poprawił, zarów-
no dzięki nowoczesnej infra-
strukturze stadionowej, jak i 
systemowym rozwiązaniom, 
realizowanym przez policję, 
samorządy, jak i środowisko 
piłkarskie tj. kluby i PZPN. 
Zdaniem Zbigniewa Bońka 
"zamykanie całości lub części 
stadionów ma swoje uzasadnie-
nie jedynie wtedy, jeśli klub- 
organizator meczu- dopuścił 
się zaniedbań mogących mieć 
negatywny wpływ na bezpie-
czeństwo kolejnych organizo-
wanych przez niego imprez”. 

 
SN 

Fot. Sport.tvp.pl 

(kat. wag. 56 kg) 
    Tuora Mateusz – I miejsce 
(kat. wag. 74 kg) 

SN 

Za i przeciw zakazom stadionowym 

 
Odwiedziny Św. Mikołaja       Zapasy na zimę 

MKS Suples zaprasza chłop-
ców w wieku szkolnym na 
treningi zapasów do salki 
zapaśniczej na oś. XXX-lecia 
12a (Otmęt). Zapisy na bez-
płatne treningi odbywają się 
we wtorki i czwartki od godz. 
16.45. 
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