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INFORMACJE * Z życia szkoły
Do zastanowienia

Krótko i konkretnie
W dniu 13.12.2013 r. odbyło się
spotkanie z przedstawicielami
banku BGŻ w Krapkowicach m.in. dyrektorem Tomaszem
Dragun (absolwentem naszej
szkoły). Temat spotkania dotyczył zadań i usług banków
komercyjnych dla ludności,
rozpozna wa nia fałszywych
pieniędzy, a także zasad zacho-

Czy uważacie, że jesteście podatni
na reklamy?
A może wręcz przeciwnie?
Sprawdźcie sami.
Czy to nie zastanawiające?
wania się w takich sytuacjach.
18 grudnia klasa 1g wzięła
udział w świątecznej lekcji
techniki.
Uczniowie postanowili przygotować się do Świąt Bożego
Narodzenia i zrobili przepyszne
ciasteczka. Zapach lukru wypełnił całą aulę.

Dziękujemy wszystkim, którzy
odpowiedzieli na nasz apel i
zaangażowali się w zbiórkę dla
potrzebującej rodziny z terenu
naszego miasta. "Świąteczna
paczka" dotarła do adresatów!
Akcję koordynowała klasa IIIB
z wychowawcą Anną Wójcik.

XXIV sesja Rady Miejskiej
rozpoczęła się od występów
artystycznych klubu wokalisty,
działającym przy Krapkowickim Domu Kultury. Wśród
artystek pojawiła się uczennica
naszego gimnazjum Marta
Kassem, która recytowała
wiersz.
10 stycznia uczniowie gimnazjum odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej "Anna" z Krapkowic.
Spotkanie odbyło się w świątecznych, "Jasełkowych" kli-
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Szukajcie nasz także
Na facebooku.
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INFORMACJE * Osiągnięcia
1a rządzi!

Polski finał EPS
W dniu 06.12.2013r. w Tychach odbył się Finał esportowej ligi polskiej.

Trzy uczennice z kl. 1a Liceum Ogólnokształcącego:
Michaela Oremek, Dominika
Jakubczak oraz Dominika
Białek, zostały wyróżnione w
IX Powiatowej Olimpiadzie
Wiedzy o HIV/AIDS.

Sport elektroniczny jest stosunkowo młodym, lecz szybko
rozwijającym się kierunkiem
sportowym. Tak jak w każdym
innym sporcie jest trudno dostać się na szczyt tak i w esporcie trzeba poświęcać na to
wiele godzin każdego dnia.
Coraz więcej wielkich firm
światowych zaczyna inwestować w gry, dzięki czemu nagrody są bardzo wysokie.

odbyło się 13 grudnia 2013r. w
Starostwie Powiatowym w
Krapkowicach. Nagrody wręczała wicestarosta krapkowicki
- Sabina Gorzkulla Kotzot, a
także dyrektor Wydziału Polityki Społecznej - Koryna Bernard.

Wręczenie nagród osobom
wyróżnionym oraz laureatom

Piotr ' souL' Walukiewicz po
dwóc h ni esp odzie wa nyc h
zwycięstwach z Łukaszem stał
się wicemistrzem Polski i
największą niespodzianką tego
turnieju. Tytuł mistrza Polski
zdobył Maciej 'Pal' Matuszewski wygrywając 3000 zł. Mateusz przygotował się dokładnie
na każdego przeciwnika, co
było widać w jego grze i w
miarę łatwych zwycięstwach.
Poza tymi zawodnikami wystartowali również Marcin
'DieStar' Wieczorek, Grzegorz
'uzer' Muśko oraz Marcin
'Senin' Kręcidło. Cały turniej

SN

Mikołajki na wyjeździe
Klasa 2B postanowiła spędzić
zeszłoroczne Mikołajki w
Opolu.
Pierwszym punktem na trasie
wycieczkowiczów było lodowisko. Jedni jeździli, drudzy kibicowali z trybun. Po spędzonym
czasie na łyżwach, przyszedł
czas na kino, a konkretnie na

film "Last Vegas" ze świetną
obsadą aktorską. W roli główn e j wy st ą p il i : M i c ha e l
Douglas, Robert de Niro, Morgan Freeman i Kevin Kline. Z
pewnością to jedna z tych
pozycji filmowych, po których
wychodzi się z kina w świetnym nastroju.
SN

Tego dnia najlepsi zawodnicy z
całej Polski zgromadzili się w
Tokarni, aby rywalizować w
grze strategicznej Starcraft 2.
Niestety, przez szalejący wówczas w Polsce orkan dwóch
największych faworytów nie
zdołało przyjechać na finał.
Mimo to emocji było bardzo
wiele. Weteran tych zawodów
Łukasz 'Tefel' Czarnecki zajął
3 miejsce wygrywając 1000
złotych, natomiast 16-letni

Walentynki tuż tuż
Chcesz złożyć komuś życzenia
walentynkowe, a nie masz
odwagi, by powiedzieć mu
wprost? My Ci pomożemy!

Wyślij życzenia walentynkowe
na adres redakcji: skuzaknjus@wp.pl, a ukażą się
one na profilu naszej szkoły.
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odbył się bez żadnych problemów technicznych, ponadto
Polska została wybrana jako
organizator Mistrzostw świata
korporacji IEM, które odbedą
się od 14 do 16 marca 2014
roku w katowickim Spodku. To
pokazuje nam, że Polska idzie
w dobrym kierunku do stania
się potęgą e-sportową.
Paweł Pohl

INFORMACJE * Oświata
Mamy coraz mniej
młodych nauczycieli

Liceum filmowe - też
potrafimy!

Pod koniec minionego roku
ukazał się w „Rzeczpospolitej”
artykuł analizujący sytuację
nauczycieli w polskich szkołach.

Znani filmowcy – Bogusław
Linda i Maciej Ślesicki postanowili rozwinąć swoją działalność edukacyjną. Po sukcesie
Wyższej Szkoły Filmowej
postanowili uruchomić szkołę
ponadgimnazjalną. Na rynku
edukacyjnym pojawia się coraz
więcej placówek artystycznych,
zakładanych przez artystów i
celebrytów.

Liczba młodych pedagogów
rozpoczynających karierę zawodową jest o 40 proc. niższa niż
pięć lat temu - wynika z raportu
Głównego Urzędu Statystycznego. "Rzeczpospolita" stawia
tezę, że duży wpływ na taki stan
rzeczy ma Karta Nauczyciela.
Z raportu GUS wynika, że ponad połowa polskich pedagogów osiągnęła już najwyższy
stopień awansu zawodowego.
– Przekrój grupy zawodowej
zapewniający ciągłość pokoleniową powinien być skonstruowany tak, aby największa część
kadry była w środku kariery.
Grupy skrajne, czyli stażyści
oraz najbardziej doświadczeni
nauczyciele, powinny pozostawać w mniejszości – komentuje
b. minister edukacji Krystyna
Łybacka.
Za niekorzystną zmianę proporcji odpowiada głównie niż demograficzny, ponieważ brakuje
miejsc pracy dla nowych nauczycieli. "Rz" podkreśla jednak, że istotna jest również
konstrukcja procedury awansu
zawodowego nauczycieli obecnie obowiązujące przepisy
pozwalają w 11 lat pokonać
ścieżkę od najniższego stopnia
do nauczyciela dyplomowanego.
– Obecny system powoduje, że
pedagodzy po przejściu ścieżki
kariery, na której przeważnie
nie napotykają żadnych przeszkód, tracą jakąkolwiek motywację do dalszego rozwoju, a
jednocześnie otrzymują przywileje, które gwarantują im przesadne bezpieczeństwo – mówi
Jerzy Lackowski, były kurator
oświaty.
Nasza szkoła zdaje się zaprzeczać tym informacjom, gdyż
dyrekcja stanowczo kładzie
nacisk na młodą kadrę pedagogiczną. Mamy przecież panią
pedagog Malwinę Szaję, historyczkę Annę Kapturską, w-fistę
Dawida Ożóga i polonistę Grzegorza Podsiadło. Oby tak dalej!
SN
Monika Sewastianowicz

Z Mercu i Tymonem się da!
Koncert był uwieńczeniem
działań w ramach programu
„Katalog dobrych praktyk”,
zainicjowanego przez Centrum Alternatywnej Edukacji
„AlterEdu” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To Człowiek” z
Opola.

lata), reprezentującego nurt hip
hopowy oraz gitarzysty – Tymona Górnego (19 lat), który w
swoich utworach łączy style
pop, rock, blues, soul i funk.
Mimo bardzo młodego wieku
Tymon miał już okazję współpracować z artystami światowej klasy jak Sammy Pawlak

Warto nadmienić, że w ramach
ww. projektu odbył się cykl
zajęć warsztatowych dla
uczniów, a także prelekcja dla
rodziców na temat konsekwencji sięgania po środki psychoaktywne.

(American Idol), udziela się
również muzycznie w wielu
projektach na terenie Opola jak
i we Wrocławiu oraz jest liderem swojego własnego zespołu.
Wojtek realizuje swój autorski
projekt "Mercu".

W Liceum Filmowym przy
Wyższej Szkole Filmowej w
Warszawie właśnie rozpoczął
się pierwszy rok nauki.
Uczniowie będą mogli kształcić się nie tylko w dziedzinie
aktorstwa, reżyserii czy scenopisarstwa, lecz także trudnej
sztuki operatorskiej, montażu i
fotografii. Dodatkowym atutem
liceum ma być klasa dwujęzyczna, w ramach której część
przedmiotów będzie nauczana
w języku angielskim.
Nie tylko Linda i Ślesicki
postanowili rozwinąć działalność edukacyjną. Swój ośrodek
szkoleniowy otworzył też
światowej sławy kompozytor
Krzysztof Penderecki. Głównym celem jego Europejskiego
Centrum Muzyki jest rozwijanie młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie.
Oficjalne otwarcie nastąpiło 21
maja 2013 roku w posiadłości
Pendereckiego, mieszczącej się
w Lusławicach (woj. małopolskie).
Sztuki kulinarnej zamierza zaś
uczyć znana restauratorka
Magda Gessler. Wiosną zapowiedziała otwarcie własnej
szkoły gastronomicznej. Póki
co przedsięwzięcie jest w fazie
projektowania. – To jest projekt bardzo trudny, ale i bardzo
potrzebny, bo tak naprawdę nie
mamy skąd brać personelu do
tworzenia restauracji. – wyjaśniła restauratorka w wypowiedzi dla telewizji TVN.

Młodzi artyści, którzy wystąpili w naszej szkole to duet składający się z wokalisty – Wojciecha Madaj „Mercu” (22

Nasze liceum, co prawda filmowe nie jest, ale prowadzimy
zajęcia dziennikarskie na profilach medialnych. Analizujemy
tam teksty medialny, kręcimy
filmy fabularne, reportaże i…
prowadzimy gazetkę szkolną.
SN
Operon
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Utwory zaproponowane przez
muzyków, pozbawione zupełnie wulgaryzmów, koncentrują
się na rozwiązywaniu trudnych
spraw w życiu młodych ludzi,
miłości, szacunku oraz dbałości
o budowanie własnych granic.
Nad całością koncertu trzymał
pieczę pedagog, terapeuta, na
codzień zajmujący się problematyką uzależnień – Paweł
Andrzejuk.
SN

OCZAMI NAUCZYCIELA * Po co to wszystko?
Wygrywają dobrze przygotowani
We współczesnym świecie nie
ma już prostych, oczywistych
ścieżek w dokonywaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Trzeba „nazbierać do
koszyka” jak najwięcej wiedzy
i doświadczeń, aby zbudować
siebie dorosłego: gotowego do
działania zawodowego i do
satysfakcjonującego życia.

Koleżanka po Harvard University, aby skończyć studia w
USA, wzięła potężny kredyt.
Dziś pracuje w korporacji,
spłaca dwa kredyty rozłożone
na trzydzieści lat (studia i
mieszkanie) i ledwo wiąże
koniec z końcem.

centryczne, nienauczone odpowiedzialności i zaangażowania
w cokolwiek. Drogie księżniczki i książęta! To nie Wasza
wina, ale jeszcze nie jest za
późno. Warto obudzić się ze
snu. Owszem, u mamy fajnie
jest, ale czas zacząć żyć po
swojemu, nie po szkolnemu
czy po rodzinnemu, ale właśnie
po swojemu. Czas wziąć za
siebie i życie odpowiedzialność.

Moja była uczennica za namo-

Matura to dobry moment. Nie
bójcie się porażek, bo to najczęściej ważne i potrzebne
lekcje. Bycie dorosłym to
niezależność, intelektualna oraz
finansowa. A życie? I tak da
Wam lekcje pokory nawet, jeśli
nie będziecie o to prosić. A
nawet – zwłaszcza wtedy.
Czego NIE nauczy szkoła?

Przez najbliższy rok usłyszycie
mnóstwo mądrych porad i wciąż
wielu z Was zadawać sobie
będzie to samo pytanie: kim
będę? Szczęśliwi ci, którzy nie
mają wątpliwości, ale większość
z nas na rok przed maturą po
prostu panikuje.
Trudno znaleźć dziesięć uniwersalnych wskazówek jak sobie
poradzić z tą paniką, choć to
niezwykle kuszące. Każdy z nas
jest inny, ma różne aspiracje,
temperament. Nie da się tak
uprościć rzeczywistości, aby
pasowała do ogółu.
Moja mama pracowała ponad
trzydzieści lat w jednej instytucji, głęboko na dnie szafy przechowuje zakurzone medale za
wysługę lat.
Znajomy ukończył studia filozoficzne i jest obecnie jednym z
najlepszych specjalistów podatkowych w międzynarodowej
kancelarii prawniczej.
Jeden z byłych uczniów na
pytanie: gdzie idziesz po maturze, odpowiedział, że na piwo i
ruszył w podróż dookoła świata.
Wrócił z setką pomysłów na
swoją przyszłość, a na studia
poszedł dopiero wtedy, kiedy
wiedział, do czego będą mu
potrzebne.

Odwagi, odpowiedzialności,
eksperymentowania i znoszenia
porażek – między innymi.
Statystyczna polska szkoła
wychowuje nas do sukcesu
operując archaiczną wizją
świata. Obiecuje świetlaną
przyszłość, o ile będziesz miał
dobre stopnie i regularnie
odrabiał prace domowe. A jeśli
dodasz do tego półroczne stypendium na zagranicznej uczelni, to już w ogóle z górki.
Później okazuje się, że jednak
nie. Bo niewielu pracodawców

wą rodziców zdała na medycynę, a na piątym roku uznała, że
to nie dla niej i zakończyła
działalność studentki prestiżowego kierunku. Przystąpiła do
rekrutacji na psychologię.
Wyobrażacie sobie reakcję
otoczenia? Na piątym roku?!
Trzeba było już dociągnąć do
końca! Pytanie tylko po co,
skoro ona nie chce być lekarzem.
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy
się wycofać. Lepiej stracić
mniej niż więcej (czy to pieniędzy, czy czasu) zamiast żyć
nadzieją, że jakoś to będzie.
Dziś, nasz wspaniale zróżnicowany świat wymaga od nas
wzięcia za siebie odpowiedzialności. A to, co będziemy w
życiu robić, czasem owszem,
będzie wynikiem ciężkiej pracy, pasji i determinacji, ale
najczęściej, dodatkowo, wynikiem zbiegu okoliczności oraz
napotkania po drodze odpowiednich ludzi w odpowiednim
miejscu i czasie.
Nie ma jak u mamy?
Wielu współczesnych rodziców
tak bardzo kocha swoje dzieci,
że aż robi im krzywdę. Nastoletnie księżniczki i książęta,
obsłużone all inclusive, ego-
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to wszystko obchodzi. Albo
coś naprawdę potrafisz i zespół
wytrzyma Twoją obecność,
albo pomachaj swoim dyplomem komu innemu. Dlatego
tak martwi mnie, że w szkole
brakuje miejsca na porażki –
nieunikniony składnik dorosłego życia. Nie wolno się pomylić ani nauczycielowi ani
uczniowi.
Tymczasem to nie błędy, a
zaniechanie powinno być karane. Kilkanaście lat codziennego
treningu i co? Jak się czujecie?
Macie wystarczająco dużo
poczucia własnej wartości,
głowy w górze i odpowiedzialnie podejmujecie odważne
decyzje dotyczące Waszej
przyszłości? Ja, kiedy przyszło
mi wybierać przedmioty na
maturę i kierunek studiów –
byłem przerażony. Do głowy
mi nie przyszło, że nie muszę
jeszcze iść na studia. Poszedłem, bo wszyscy szli.
GAP year
GAP year, czyli roczna przerwa po zakończeniu nauki to
opcja dla niezdecydowanych.
Praktykowana przez rzesze
młodzieży na całym świecie po
zakończeniu studiów lub bezpośrednio po maturze. Rok na
poznanie świata, na podróże
(na które sam zarobisz), naukę
języka obcego (którego znajo-

INFORMACJE * Profil medialny
Ostatnio w dobrym tonie jest
studiowanie na dwóch kierunkach bądź uczelniach. Gdzie
studiujesz? Na SGH. Tylko?
No rzeczywiście, marnie. Na co
dzień dwa kierunki oznaczają
bieganie od wydziału do wydziału, bardzo selektywne wybieranie zajęć, aby zaliczyć, aby
do przodu. Bo lepiej wygląda w
CV? Czy ja wiem, czy lepiej?
Studiowanie kojarzy mi się
jednak z koncentracją na interesującej mnie dziedzinie. Również na szukaniu kontaktu z
wykładowcami, na czytaniu –
mnóstwie czytania!, na refleksji
wreszcie.
Nie jest moją intencją krytyka
studiowania na więcej niż jednym kierunku, ale jeśli chciałbym być w czymś naprawdę
dobry, starałbym się wykorzystać do maksimum wybrane
przez siebie studia. Szukałbym
możliwości współpracy badawczej, naukowej czy biznesowej z
wykładowcami, badał możliwości wyjazdów zagranicznych,
stażu i skupiłbym się na ciekawej, wymagającej pracy licencjackiej/magisterskiej. Wszystko to wymaga czasu i prawdziwego zaangażowania (w świecie
bez zaangażowania), o które
trudno, kiedy trzeba dzielić czas
między studia na dwóch kierunkach i mniej lub bardziej absorbującą pracę. Poza wszystkim
trzeba się też kiedyś ponudzić,
pomyśleć, zwolnić obroty.
Wtedy ponoć do głowy przychodzą najlepsze pomysły.
Prawo bumerangu
Chińczycy mawiają, że szczęście jest wtedy, kiedy spotyka
się przygotowanie z okazją.
Oczywiście, sporo zależy nie

tylko od naszego zaangażowania, ciężkiej pracy, ale również
od losu. A ten raz Wam sprzyja, a raz przeciwnie, komplikuje życie. Można się na los
obrażać, ale nie polecam.

Groteskowa (nie)ludzkość
według Nick'a Cave'a

Oglądałem niedawno zawody
w skokach narciarskich. Dziwna dyscyplina, w której tak
dużo zależy od losu, a konkretnie od kierunku i siły wiatru.
Pierwsze i drugie miejsce na
podium zajęli Polacy. Jeden ze
skoczków tak to skomentował:
– Dziś los nam sprzyjał, ale
byliśmy na to przygotowani.
Przygotowanie to między innymi gruntowne i dobre wykształcenie. A więc wybierajcie
studia nie dla papieru, ale aby
naprawdę czegoś się nauczyć.
Otwórzcie się na nowe doświadczenia i ludzi, którym
opłaca się zaufać. Wierzę w
prawo bumerangu. Warto być
przyzwoitym, bo wszystko
kiedyś do nas wróci. Jeśli nie
macie na siebie pomysłu, dajcie sobie trochę czasu. Na
myślenie i refleksję. Pozwólcie
sobie nie wiedzieć, pytajcie,
szukajcie.
Dużo czytajcie, w książkach
zawartych jest wiele odpowiedzi na pytania i wątpliwości,
którymi na co dzień żyjecie. I
pamiętajcie, że Wasze obecne
wybory nie są ostateczne. Dziś
znacznie więcej zależy od Was,
od Waszego zaangażowania i
serca, niż od szkoły, którą
ukończycie.
Powodzenia!

Debiutancka powieść Nick'a
Cave'a, australijskiego muzyka rockowego, poety i aktora,
"Gdy oślica ujrzała anioła"
osnuta jest wokół losów
Euchrida Eucrow'a, syna
trapera i alkoholiczki, niemowy, którym pogardza społeczność.

Napisał nie unikając patosu
Jarek Szulski – nauczyciel
Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie

Bohater, wypełniony religijnym natchnieniem, a zarazem
zafascynowany ludzkim okrucieństwem i cielesnością, dorasta w latach czterdziestych i
pięćdziesiątych w Ukulore,
bagnistej okolicy na południu
Stanów Zjednoczonych. Jego
historia splata się z losami
Beth, córki ladacznicy, podrzutka, uważanej w miasteczku
za święte dziecko oraz całą
gamą innych groteskowych
postaci: miłośników podłego
bimbru, wykolejeńców, przygłupów, nawiedzonych kaznodziejów.
Powieść jest sumą kontrastów.
Porusza poważne tematy takie
jak alkoholizm, fanatyzm religijny, czy prostytucja, zarazem
jednak każde zdanie przesiąknięte jest groteską, makabrą i
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absurdem. Nick Cave dokonuje
ciekawego zabiegu wprowadzając styl biblijny, ale wprowadzając do tekstu mnóstwo
wulgaryzmów i potocznych
zwrotów.
"Gdy oślica ujrzała anioła" to
książka nie dla każdego.
Mroczna, epatująca okrucieństwem. Przeraża, ale jednocześnie jest w niej coś magnetycznego, co fascynuje.
To nie jest prosty horror, który
czyta się szybko i łatwo. W
ogóle, nie powiedziałabym, że
jest to horror. Trudno jednoznacznie zaklasyfikować powieść Cave'a, więc bezpieczniej dla recenzenta nie robić
tego wcale. Usłyszałam ostatnio bardzo mądre zdanie, że
groteska zawsze ma odniesienie do rzeczywistości. Tak jest
i tutaj. Autor obnaża ludzką
zgniliznę, czarną stronę ludzkiej duszy. Brutalnie wyciąga
na wierzch całe wynaturzenie
człowieka, jego cielesność i
zwierzęce instynkty. Naprawdę
mocna literatura! I fascynująca.
Paulina Jasik

INFORMACJE * Kultura
WOŚP gra 22 raz!
W niedzielę 12 stycznia po raz
22 zagrała w Krapkowickim
Domu Kultury orkiestra pod
batutą Jurka Owsiaka. I choć
samego dyrygenta nie było,
orkiestra grała jak należy.
Po raz kolejny organizacją zajął
się KDK. Ale czym tak naprawdę jest WOŚP? Czy warto
wrzucać do puszek pieniążki
czy może obawiamy się, że
trafią one do prywatnej kieszeni
Jurka Owsiaka? Uspokajamy nie ma się czego bać - spokojnie
można wspierać fundację. Dlaczego?
1 września 2004 r. fundacja
została wpisana do centralnego
rejestru organizacji posiadających status organizacji pożytku
publicznego. Co to znaczy?
Posiadanie przez organizację
statusu organizacji pożytku
publicznego nakłada na nią
obowiązki sprawozdawczości,
aby wszyscy zainteresowani
mogli uzyskać informacje, na co
wydane zostały pieniądze przekazywane przez darczyńców.
Status ten umożliwia także
przekazanie na rzecz organizacji

pożytku publicznego 1% podatku dochodowego przez
osoby fizyczne.
Co tym razem jest celem zbiórki? HASŁO: NA RATUNEK NA ZAKUP SPECJALIST YCZNEGO SPRZĘT U
DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY RATUNKOWEJ I
GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW.
Fundacja Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy ze środków, które zostały zebrane
podczas 22.Finału WOŚP po
rozmowach z prof. dr hab.
med. Piotrem Kalicińskim krajowym konsultantem ds.
chirurgii dziecięcej, zamierza
kupić m.in.:
- wielonarządowe tomografy
komputerowe z możliwością
znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci,
- RTG przyłóżkowe,
- RTG z ramieniem C i monitorem,
- radiologiczne stacje diagnostyczne,
- aparaty USG przystosowane
do badań FAST z opcją power-

color-doppler
Lista tych urządzeń może ulec
zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb nadesłanych
przez szpitale.
W związku z coraz większym
zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania
kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji
środowisk medycznych o ich
tworzeniu, Fundacja zamierza
również przeznaczyć część
pieniędzy, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP
na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.
- Urazy są od wielu lat najczęstszą przyczyną trwałego
inwalidztwa i zgonów u dzieci
i młodzieży w wieku od 0 do 18
lat. Różnego rodzaju urazy
odpowiadają za ok. 1500 zgonów dzieci rocznie i wielokrotnie większą liczbę hospitalizacji związanych z przebytymi
urazami. Pomimo wielu działań
mających na celu zwiększenie
skuteczności prewencji urazów
i promocję bezpieczeństwa
dzieci, urazowość w tym wieku
i jej skutki nie zmniejszają się
w sposób zadowalający co
należy wiązać z szybkim rozwojem cywilizacyjnym Polski.
Jednocześnie w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych
w medycynie ratunkowej dla
osób dorosłych, dla których
utworzono sieć szpitalnych
oddziałów ratunkowych oraz
specjalistycznych centrów
urazowych, system organizacyjny medycyny ratunkowej dla
dzieci pozostaje w nie zmienio-
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nym kształcie od wielu lat i
opiera się głównie na oddziałach chirurgii dziecięcej o
różnym stopniu wyposażenia i
przygotowania do leczenia
dzieci z ciężkimi, zagrażającymi życiu urazami. Brak zdefiniowanych centów urazowych
dla dzieci powoduje, że dzieci z
ciężkimi obrażeniami kierowane są często do najbliższych
szpitali zamiast trafić od razu
do specjalistycznego centrum
urazowego dysponującego
odpowiednią wielodyscyplinarną kadrą oraz odpowiednim
wyposażeniem w sprzęt i aparaturę do szybkiej diagnostyki,
monitorowania i leczenia. mówi prof. dr hab. med. Piotr
Kaliciński - krajowy konsultant
ds. chirurgii dziecięcej o sytuacji medycyny ratunkowej w
urazach u dzieci w Polsce.
Każdego roku blisko 120 tysięcy wolontariuszy zbiera pieniądze, które później rozlicza w
swoich sztabach. Jest to absolutny fenomen socjologiczny,
ponieważ z sum, które wpływają na konto fundacji, widać,
że wszyscy wolontariusze,
obdarzeni bezgra nicznym
zaufaniem, rozliczają się bardzo skrupulatnie z zebranych
pieniędzy.
Dlatego nie musimy się bać!
Możemy wspierać fundację
WOŚP nie tylko przez ten
jeden dzień w roku. Zainteresowanych odsyłamy na stronę
internetową wosp.org.pl, dzięki
której możliwe było powstanie
tego artykułu.
Gramy do końca świata i o
jeden dzień dłużej!
SN

INFORMACJE * Legalna kultura
Jak legalnie zamieszczać i pobierać zdjęcia w Internecie?
Internet jest największym
rynkiem w historii ludzkości –
kupić, sprzedać, tanio, drogo,
waluta i język transakcji nieistotne, od igły po samolot.
Każdą z muz w mniejszym lub
większym stopniu również
można przehandlować. Sztuka
jako inwestycja charakteryzuje
się stabilnym zwrotem, prawdziwa hossa to literatura i muzyka (dzięki udziałowi e-booków i
pla tform strea mingują cych
muzykę), ale to właśnie fotografia notuje rosnące i bardzo
proporcjonalne obroty – popyt i
podaż regulują zarówno fotografowie zarabiający na swojej
pasji jaki i kupujący i wykorzystujący zdjęcia w sieci – blogerzy i e-dziennikarze. Kupując i
sprzedając legalnie w cenie
otrzymujemy jednocześnie
spokój i pewność. Jak nie dać
się oszukać, jak sprzedać i kupić
legalnie i czym jest bank zdjęć –
odpowiedzi na te i inne pytania
przygotowano wspólnie z platformą XXLstock.com i serwisem fotoprawo.pl
Szczególnie narażeni na negatywne konsekwencje niekontrolowanego rozpowszechniania
internetowych treści są fotografowie – zdjęcia są w mentalności większości ludzi czymś
nieuchwytnym i efemerycznym,
czymś czego nie można ukraść.
Jednak kradzieże zdjęć są nagminne, a większość z użytkowników Internetu, blogerów,
dziennikarzy z ogromną swobodą korzysta ze znalezionych w
Internecie zdjęć, bez świadomości potencjalnie popełnianego
przestępstwa.
Tymczasem zarówno twórca,
jak i utwór (czyli fotografia i jej
autor) znajdują się pod ochroną
prawa autorskiego. W celu
ochrony praw autorów zdjęć
wdrażane są nowe rozwiązania powstają instytucje, fundacje,
formułowane są nowe przepisy
oraz organizowane są kampanie
społeczne edukujące o prawach
w sieci i poszanowaniu własności.
Aby czuć się pewnie w świecie
Internetu, zarówno będąc fotografem publikującym swoje
dzieła, jak i wykorzystującym
zdjęcie warto zapoznać się z
podstawowymi rodzajami portali internetowych, które zajmują

się gromadzeniem zdjęć i koncentrowaniem wokół siebie
społeczności fotografów. Jest
to przydatna wiedza nie tylko
dla użytkowników zainteresowanych wykorzystywaniem
zdjęć, ale również dla ich
twórców. Powinniśmy być
świadomi jakie Internet oferuje
możliwości oraz na jakich
zasadach opłaca się nawiązywać współpracę.

banku
Kolejnym sposobem pozyskiwania legalnie zdjęć i zarabiania na fotografiach są internetowe banki zdjęć, czyli tzw.
Stocki lub mikrostocki. Dzięki
tego typu serwisom można w
szybki sposób sprzedać, kupić,
bądź legalnie pobrać fotografie,
których licencje określa jej
autor. Niektóre banki zdjęć jak
np. XXLSTOCK.COM oferują
bardzo interesującą możliwość
wykupienia licencji indywidualnej. Atut takiej właśnie opcji
jest niezaprzeczalny: szybki
dostęp, niska cena, dobra jakość zdjęć (materiały są moderowane przed publikacją) oraz
jasno określone warunki późniejszego wykorzystania nabywanych fotografii. Stocki mimo podstawowych zalet mają
jedną wadę: powtarzalność
zdjęć. To samo zdjęcie może
zostać sprzedane nieograniczonej ilości osób.

Sami sobie
Pierwszą formą gromadzenia
zdjęć są autorskie strony fotografów – profesjonalistów.
Mają formę stron, platform,
portali, fan-pag’e lub blogów,
na których prezentują wykonane przez siebie zdjęcia i oferują
możliwość nawiązania współpracy. Nieraz profesjonaliści
decydują się na współpracę z
agencjami fotograficznymi,
bankami zdjęć lub branżowymi
portalami społecznościowymi,
które umożliwiają prezentację
portfolio, pobieranie zdjęć na
określonej licencji (za darmo
lub za opłatą) lub zlecają wykonanie konkretnego zadania.

W przypadku nawiązywania
współpracy z internetowych
bankami zdjęć warto zwracać
uwagę na zapisy w regulaminie, m.in. na wysokość prowizji, model rozliczeń (czy istnieje minimalna kwota, którą
trzeba zarobić, aby móc wypłacić pieniądze?), jak również na
kwestie związane – uwaga! - z
prawami autorskimi. Ponadto,
niektóre banki zdjęć zastrzegają sobie umieszczenie materiałów na minimalny okres czasu,
jak np. Dreamstime, na którym
zdjęcia muszą być aktywne
minimum 6 miesięcy. Sugerujemy śledzenie na bieżąco
zmian w regulaminach agencji
oraz bankach zdjęć. W ostatnim czasie wybuchła afera w
związku z wyprzedaniem przez
stock GettyImages zdjęć swoich użytkowników do usługi
Google Drive. Nic nie dzieje
się jednak za naszymi plecami
– w dobrze pojętym własnym
interesie wystarczy na bieżąco
interesować się tym, co dzieje
się w firmie, z którą nawiązaliśmy współpracę.

Agencja to dobra opcja
Drugą formą, mniej niezależną
są agencje fotograficzne, które
skupiają wokół siebie dużą
ilość profesjonalistów. Działają
one na zasadzie komisu i
umożliwiają składanie zleceń,
np. poprzez wypełnienie formularza internetowego. Jest to
wygodna i sprawna forma
współpracy, gdyż zamawiający
otrzymuje dzięki temu dokładnie to, czego potrzebuje.
Z punktu widzenia fotografa
przekazującego swoje zdjęcia
agencji, kluczowe jest dokładne przeanalizowanie umowy
podpisywanej z agencją. Poza
aspektami finansowymi, należy
zwrócić szczególną uwagę na
zapisy dotyczące praw majątkowych do zdjęć oraz praw
zakładających przekazywanie
zdjęć na wyłączność. Obecnie
najbardziej efektywne jest
nawiązywanie współpracy z
jak największą ilością agencji,
nie opłaca się więc wiązać
wyłącznie z jedną i ograniczać
w ten sposób grono odbiorców
publikowanych przez siebie
prac. Wyłączności wymaga
m.in. Agencja Forum.
Fotografie

bezpieczne

Foto-portal
Ostatnia kategoria stron agregujących zdjęcia online są fotoportale mające strukturę stron
społecznościowych. Pewnie
większość z nas zna Flickr,
deviantArt, Pinterest oraz
aplikacje mobilne, spośród
których największą popularno-

w
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ścią cieszy się obecnie Instagram. Utrzymał on swoją dominującą pozycję mimo faktu,
iż po przejęciu go przez nowego właściciela odebrane zostały
użytkownikom wszelkie prawa
majątkowe do publikowanych
na nim zdjęć. Pozostawiamy
jako temat do dyskusji kwestię
zarabiania na takich portalach,
ponieważ ich użytkownikami
są przede wszystkim sami
twórcy, wykorzystujący ten typ
stron głównie do share’owania,
czyli dzielenia się z innymi
użytkownikami pracami, które
wzbudzają ich zainteresowanie.
Sprawdź, przeczytaj, podpisz
Wśród Polaków nadal panuje
powszechne przekonanie, że
wszystko co jest w Internecie
jest dobrem publicznym, z
którego można czerpać bez
ograniczeń. Przyczyn jest
wiele, z jednej strony dynamika rozwoju Internetu, z drugiej
być może kwestie historyczne,
ale z całą pewnością niemały
wpływ ma też brak odpowiedniej edukacji w zakresie praw
autorskich. Niemniej dużo się
dzieje by tę lukę wypełnić;
pojawiają się liczne kampanie
społeczne organizowane przez
producentów sprzętu fotograficznego, powstaje wiele organizacji, które specjalizują się w
ochronie praw autorskich.
Wreszcie sami zainteresowani
– profesjonaliści stają się zagorzałymi rzecznikami w walce
przeciwko naruszeniom prawa
autorskiego. Każdy użytkownik Internetu powinien więc
mieć świadomość kiedy ma
prawo wykorzystać czyjeś
dzieło, a kiedy jest to niedozwolone. Osobom publikującym swoje zdjęcia w Internecie
sugerujemy, by korzystały z
banków zdjęć w których widoczne są jedynie kopie ich
prac, opatrzone dodatkowo, dla
lepszej ochrony, znakiem wodnym. Ponadto, powinny korzystać wyłącznie ze sprawdzonych serwisów i zawsze szczegółowo zapoznawały się z
podpisywaną umową, czy
regulaminem, a także śledziły
wszelkie zmiany, które następują w firmie, z którą podpisały umowę.
Treść artykułu nie powstałaby bez
wiedzy i doświadczenia Emilii
Szczepańczyk z XXLSTOCK.COM.
legalnakultura.pl

INFORMACJE * Z życia wzięte
Polscy gimnazjaliści w światowej
czołówce!

Wiedzieć jak pomagać
W dniu 05.12.2013 r. obchodziliśmy "Światowy Dzień
Wolontariusza".
Z tej okazji, mimo iż z lekkim
opóźnieniem, zorganizowane
zostały spotkania dla uczniów
Liceum Ogólnokształcącego i
Gimnazjum Dwujęzycznego nt.
problematyki wolontariatu.
Zajęcia prowadziła Iwona Konowalik - przedstawiciel Powiatowego Centrum Wolontariatu,
działającego przy Klubie Pracy
w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Krapkowicach.
Podczas zajęć omówiono powinności wolontariusza, możliwości angażowania się w działalność wolontariacką m.in. na
terenie powiatu krapkowickiego, a także korzyści płynące
dla wolontariuszy w postaci
zdobywania doświadczenia i
rozwoju swoich kompetencji
osobistych czy zawodowych.

Polscy gimnazjaliści są coraz
lepsi w czytaniu ze zrozumieniem, naukach przyrodniczych i matematyce – tak
wynika z opublikowanych w
tym tygodniu najnowszych
międzynarodowych badań
PISA 2012.
Z matematyki na przykład
wyprzedzają ich tylko uczniowie z Lichtensteinu, Szwajcarii, Holandii, Estonii i Finlandii. Jak interpretować ten sukces?

SN

Z raportu wynika, że Polska
osiągnęła jeden z najlepszych
wyników na świecie, jeśli
chodzi o przyrost liczby
uczniów z najlepszymi wynikami. W matematyce w 2012 r.
najlepszych uczniów było aż
16,7% (w 2009 r. – 10,4%), w
naukach przyrodniczych –
10,8% (w 2009 r. – 7,6%), a w
czytaniu – 10,2% (w 2009 r. –
7,2%).
- Nie spodziewaliśmy się takiego wyniku, poprawa w porównaniu z poprzednią edycją
badania jest ogromna, zwłaszcza w matematyce – powiedział
tygodnikowi
Newsweek”
koordynator polskiej części
programu PISA prof. Michał
Federowicz.

Krzyżówka
Rozwiąż naszą krzyżówkę wg klucza, który powinieneś sam odgadnąć i poznaj hasło. Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody wyślij je wraz ze swoimi danymi na adres:
skuzaknjs@wp.pl

Gimnazjaliści z naszego kraju
zajmują 14. miejsce na świecie

Do wygrania wejściówka na 9te urodziny Krapkowickiego Klubu
Filmowego!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wie kto jest kim w "Weselu"
Z wyprawy w Alpy nakręci film lub napisze reportaż
Oh, yes, that's my name!
Wektory szaleją!
die Saatkrähe
Wie co mają stułbioławy do krążkopławów
Don't call my name Don't call my name, Alejandro
Pani od problemów
Trening czyni mistrza!
Szkolny Mc Gyver

w matematyce, 10. w czytaniu i
interpretacji tekstu, a 9. w
naukach przyrodniczych.
- Mamy powody do dumy i
satysfakcji. Nasza młodzież jest
najzdolniejsza na świecie. O
tym moje pokolenie mogło tylko
marzyć [...] To efekt wielkiej
pracy polskich nauczycieli.
Chciałbym się im nisko pokłonić – powiedział premier Donald Tusk podczas prezentacji
wyników Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności
Uczniów PISA 2013.
Polska jest jedynym krajem
europejskim, który tak znacznie poprawił wyniki:
średni wynik polskich
uczniów z matematyki wzrósł
aż o 23 punkty,
średni wynik w zakresie
rozumowania w naukach przyrodniczych poprawił się o 18
punktów,
średni wynik z umiejętności czytania i interpretacji
poprawił się o 18 punktów.
Spojrzenie na całość badań w
ponad 60 krajach świata po raz
kolejny pokazuje przewagę
krajów azjatyckich nad pozostałymi kontynentami. Najlepsi
są znów uczniowie z Szanghaju
i Singapuru.
Operon

I tak w „Krąg”
10 stycznia odbył się szkolny
etap Ogólnopolskiego Konkurs u
Histor yc znego
"KRĄG". W historycznych
zmaganiach wzięli udział
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum
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Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„KrRĄG” jest Stowarzyszenie
Upowszechniania Wiedzy i
Kultury Regionalnej
„Pokolenie” w Warszawie.
SN

OŚWIATA * Przyda się wszystkim
Konkurs "Ojczyzna - Polszczyzna"
W dniach 06 i 18 grudnia 2013
r. odbyły się eliminacje szkolne do konkursu "Ojczyzna Polszczyzna".
Już po raz drugi uczniowie
gimnazjum zmierzyli się z zadaniami przygotowanymi przez
zespół prof. Miodka.

„moderato cantabile”, opowiedzieć całą historię. W tych
wyrazach znajdują się spółgłoski, np. głoska „r”, która jest
bardzo intrygująca i są też
samogłoski, dzięki którym
można wyraz bardzo pięknie
rozciągać. Ktoś powiedział, że
samogłoska jest płynącą rzeką,
a spółgłoski są brzegami tej
rzeki – utrzymują ją w ryzach i
w korycie. Np. wyraz „jest”
wyobraźmy sobie jako płynącą
rzekę, co wyrazi samogłoska
„e”: „Jeeeest”. Pamiętajcie, że
głosem można bardzo pięknie
malować. Można nakrzyczeć i
można też kogoś uśpić.

Intonacja
Według następnych badań,
30% waszego pokazu publicznego zawiera się w intonacji.
Dopiero cała reszta, ok. 15 –
20% dotyczy znaczenia słowa.
Pamiętajmy, że w intonacji
zawarta jest informacja. Słowo,

Moderato cantabile – baśń o
C z e r wo n y m K a p t u r k u
(ćwiczenie)

W części pisemnej najlepsze
wyniki osiągnęła Marta Przywara, a w części ustnej najlepszą
okazała się ubiegłoroczna finalistka konkursu Karolina Witek.
Z niecierpliwością czekamy na
ogłoszenie wyników i zakwalifikowanie do Małego Finału
Konkursu! Jednocześnie przedstawiamy Wam kilka porad
zamieszczonych na stronie
konkursu dotyczących publicznych wystąpień, których udzielił
prof. Krzysztof Grębski, aktor,
wykładowca
PWST
w
Krak owie.
Przyda się to
nie
tylko
maturzystom.
Pier ws ze
wrażenie
Jeżeli występujecie publicznie,
macie do dyspozycji trzy elementy tego występu: swoje
ciało i mowę tego ciała, które
stanowi, według badań, 50%
komunikatu. Jesteście oceniani
od momentu wejścia na scenę.
Od tego więc, w jaki sposób
zaprezentujecie się publiczności, będzie zależało wasze tzw.
pierwsze wrażenie. To ono
wyznacza poziom, od którego
odbijacie się dalej.

Spróbujcie więc na tych dwóch
wyrazach „moderato cantabile”
opowiedzieć bajkę o Czerwonym Kapturku. Możecie sobie
wyobrazić, w jaki sposób opowiada się bajki: „Dawno, dawno temu, za górami, za lasami
był sobie domek, w którym żył
Czerwony Kapturek…” Mamy
introdukcję, w której jest charakterystyczna melodyka ,
znana nam z baśni. Spróbujmy
więc opowiedzieć tę baśń
używając tylko tych dwóch
słów, wykorzystując intonację
baśni. Jeśli posłużymy się
jeszcze gestem, dookreślimy
znaczenie tego słowa. Mamę
Kapturka budujemy stanowczym tonem, a dziewczynkę –
tonem dziecięcym, trzpiotowatym. Potem musimy usłyszeć
zmianę w głosie – to, że dostrzegła Wilka – na zasadzie
kontrastu. W ten sposób zaczynamy analizować logikę tekstu
– co w nim jest istotne, co
chcemy powiedzieć. Jeżeli
więc będziecie myśleć nad
wa szymi improwiza cja mi,
zastanówcie się, które momenty są istotne, kluczowe, gdzie
możemy poprowadzić akcję do
jakiegoś napięcia.

prócz tego, co znaczy, nabiera
znaczeń przez waszą postawę,
mowę ciała. Bawiąc się intonacją – samogłoską, można zbudować całą historię. Przekonacie się o tym, opowiadając
jakąś historię i posługując się
wyłącznie np. głoską „e”.
Wyobraźcie sobie np., że tłuma czycie cu dzo ziemcowi
drogę prowadzącą do katedry
albo opowiadacie o tym jak
bardzo boli was noga…
Głośno, cicho, szybko, wolno
– głosem można pięknie malować
Pamiętajcie, że w waszym
występie bardzo istotne jest
skonstruowanie całej linii
d ra ma tu r g i c z n e j . M o ż na
„klepać” tekst w sposób linearny. Nie róbcie tego! Nawet
jeżeli zrobicie pauzę albo jeśli
wypowiecie tekst na przemian
głośno / cicho, szybko / wolno
– to już będzie intrygujące. Nie
bójcie się pauzy, bo ona również gra w waszym występie.
Ktoś, kto potrafi opowiadać,
wie, w którym momencie zrobić pointę, w którym podnieść
temperaturę, kiedy jest moment
kulminacyjny itd. Jak to zrobić? Otóż jest takie ćwiczenie,
które polega na tym, żeby za
pomocą dwóch wyrazów, które
niewiele znaczą dla przeciętnego słuchacza, a mianowicie:

Kwestia dykcji i trudnych
wyrazów
Nie bójcie się wyraźnej artykulacji – „szerokiego” mówienia.
Dużo lepiej jest mówić w ten
sposób, nawet wówczas, jeśli
wydaje się to nam odrobinę
sztuczne.

10

Są takie wyrazy, które do dzisiaj sprawiają mi pewien kłopot. Każdy doświadczony aktor
wie jednak, jak takie problemy
omijać. Moim najbardziej
„nieulubionym” wyrazem jest
słowo „międzynarodowy”. Nie
lubię go, choć staram się wymawiać w miarę wyraźnie.
Kiedy jednak mam powiedzieć,
że zapraszamy na 10. Międzynarodowe Spotkania Teatralne,
mam świadomość, że „dz”
wychodzi bardzo koślawo.
Ucinam je, ponieważ odległość
między spółgłoskami jest duża
i trudna do wymówienia. Dlatego łatwiej jest powiedzieć:
„tutej”, „dzisiej”, zamiast:
„tutaj”, „dzisiaj”.
Jeżeli więc czytacie tekst i
widzicie, że któryś wyraz jest
trudny, nie unikajcie go, ale
wyeksponujcie. Tak! Mój
teatralny kolega używa np.
słowa „oszałamiający” w taki
sposób, że go wyodrębnia:
„Uszyłem coś absolutnie o –
sza – ła – mia – ją – ce – go!”
Kiedy jednak nie potraficie
jakiegoś słowa
prawidłowo
wypowiedzieć, zastąpcie go
wyrazem bliskozna cznym.
Musicie też mieć świadomość,
że jeśli mówicie teksty, w
których pojawiają się wyrazy
rzadko występujące w mowie
potocznej, to musicie wymawiać je szczególnie wyraźnie.
Inaczej ich brzmienie może być
niezrozumiałe. Dotyczy to
zwłaszcza tekstów staropolskich albo egzotycznych zapożyczeń.
Przestrzeń i publiczność
Zawsze mówimy w stronę
widowni, nie odwracamy się
tyłem albo bokiem do widza.
Staramy się mówić prosto do
niego. Wówczas, nawet gdy
czegoś nie usłyszy, jest w
stanie odczytać to z ruchu
naszych warg.
I najważniejsze: zachowujcie
kontakt wzrokowy z widownią.
To dla niej opowiadacie swoje
historie. Mówiąc na scenie
piękne teksty, które są wyrazem waszej wrażliwości, dzielicie się z nią miłością i radością. Chciałbym, abyście tak
rozumieli wasz występ.
SN
ojczyznapolszczyzna.pl
Patrz też: s 11.

INFORMACJE * Oświata
Z nauczycielem dookoła świata:
Uczyć po fińsku...

Młody, czyli przedsiębiorczy

Dobra edukacja nauczycieli,
prestiż zawodu i nastawienie
na budowanie więzi społecznych,
dodatkowo unikanie
testowego sprawdzania wiedzy
i nacisk na empiryczne nauczanie przedmiotów przyrodniczych – o najważniejszych szkolnych zasadach w
Finlandii opowiada na jednym
z portali Markku Hannula,
profesor edukacji matematycznej na Uniwersytecie
Helsińskim.
W fińskim systemie oświaty
wyróżnia się zasadniczo dwie
kategorie nauczycieli. Ci dysponujący wiedzą ogólną prowadzą
zajęcia w sześciu pierwszych
klasach. Specjaliści zaś nauczają od jednego do trzech przedmiotów w klasach VII–XII. Jak
tłumaczy prof. Hannula, każdy
nauczyciel musi skończyć studia
magisterskie z „nadzorowaną
praktyką dydaktyczną”. Specjalista zdobywa dyplom z danego
kierunku oraz odbywa roczny
kurs pedagogiczny. Jednak
wymagający system selekcji
powoduje, że rekrutację na
studia pedagogiczne pozytywnie
przechodzi tylko ok. 10 procent
starających się o przyjęcie.
Prof. Markku Hannula zwraca
też uwagę na to, że nauczyciele
w Finlandii cieszą się dużym
prestiżem, co zmienia podejście
do zawodu. Belfrowie mają

swobodę w tworzeniu programów nauczania na poziomie
szkoły i organizowania zajęć.
Sami także badają postępy
uczniów. Jedynym egzaminem
zewnętrznym, jednolitym w
całym kraju, jest matura.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu
uczniowi każdej ze szkół ponadgimnazjalnych za szczególnie wysokie wyniki w nauce. Za
rok szkolny 2012/2013 stypendium otrzymała Sabina Pietrowska, uczennica klasy III A.
W dniu 10 grudnia, w sali koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II Stopnia im.
Fryderyka Chopina w Opolu,
odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia stypendiów,

swobodzie działalności gospodarczej. Etapy zakładania firmy,

Celem konferencji było zaprezentowanie możliwości założenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu
wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej oraz
możliwości i korzyści wynikających z przynależenia do sieci
współpracy i instytucji otoczenia biznesu.
Młodzież wysłuchała następujących wykładów:



Podstawy prawne prowa dzenia dzia łalności
gospodarczej – ustawa o



„Startuję i wiem- źródła
fina n so wa nia wła sn ej
działalności gospodarczej”,



Droga do biznesu –
przykłady dobrych praktyk,



Spotkanie z Klubem
Młodych Przedsiębiorców.

Konferencję otworzył Piotr
Dancewicz – dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Maciej Sonik –
starosta Powiatu Krapkowickiego. Organizatorami konferencji byli: Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki; Punkt
Informacji Europejskiej Europe
Direct-Opole; współorganizatorami: Opolska Izba Gospodarcza; Starostwo Powiatowe
w Krapkowicach.
SN

Fiński system edukacyjny w
pierwszych latach (do VI klasy) nastawiony jest na kształcenie obywatelskie, budowanie
więzi społecznych. Dlatego też
klasy są praktycznie niezmienne, a z dziećmi pracuje ten sam
nauczyciel, co pozwala bliżej
poznać także rodziny uczniów i
ich sytuację.
Operon

Stypendium Prezesa Rady
Ministrów przyznane
Uczennica Liceum Ogólnokształcącego - Sabina Pietrowska, została uhonorowana
Stypendium Prezesa Rady
Ministrów.

W dniu 16 grudnia minionego roku w Krapkowicach w
restauracji „Zamkowy Młyn”
młodzież naszego liceum
uczestniczyła w konferencji,
podczas której podjęto problematykę przedsiębiorczości
młodych ludzi w naszym
województwie.

na której Sabina odebrała dyplom stypendysty z rąk Opolskiego Kuratora Oświaty, Pani
Haliny Bilik oraz Wicewojewody Opolskiego - Pana Antoniego Jastrzembskiego.
Serdecznie GRATULUJEMY!

Nasi w następnym
etapie
Marta, Emilia, Maksymilian,
Karolina i Angelika reprezentowali 7 stycznia naszą
szkołę podczas konkursu
polonistycznego "Ojczyzna
Polszczyzna".

11

Uczniowie odpowiadali na
szereg pytań do tekstu "Magia
słów", a także rozważali w
rozprawce słuszność słów Jana
Parandowskiego nt. "Słowo
panuje nad czasem i przestrzenią".
Wyniki zostały ogłoszone
dziesiątego stycznia. I tak Nasi
uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego: Marta Przywara,

Emilia Małkusz, Karolina
Witek, Maksymilian Zakrawacz i Angelika Rybczyk
przechodzą do kolejnego,
ustnego etapu konkursu. Przypominamy, że zwycięzcy Małego Finału zostają zaproszeni
do trzeciego etapu Konkursu –
Ogólnopolskiego Finału, który
odbywa się we Wrocławiu, w
Zakładzie Narodowym im.
Ossolińskich.
SN

FOTOREPORTAŻE
Każdy chce mieć ,,grosz" w kieszeni
Zacznę może z grubej rury, od
tego co mnie najbardziej zainteresowało.
Wybrałam się z przyjaciółką na
spacer po okolicy. Wtedy zauważyłam pewien znaczny
problem wśród młodych ludzi,
którym jest bezrobocie. Postanowiłam bardziej się przyjrzeć
temu zjawisku.

Coraz częściej młodzi ludzie
zmagają się z problemem znalezienia pracy. Każdy z nich chce
mieć jakiś ,,grosz” w kieszeni,
by zaspokoić swoje potrzeby.
Niestety obecna sytuacja na
rynku uniemożliwia im tego.
Często są odrzucani już na
starcie, co niestety bardzo niekorzystnie wpływa na ich samoocenę.

Wigilie klasowe

Szukanie pracy za pomocą
internetu.
Uciekanie przed szarą rzeczywistością, topienie smutków.

Zaczął się nowy rok, ale chcemy jeszcze powspominać
świąteczną atmosferę świąt
Bożego Narodzenia w naszej
szkole.

Przedstawiamy kilka chwil
uchwyconych w grudniowy
ostatni w minionym roku w
naszej szkole piątek.

Niektórzy decydują się na
wyjazd z Polski z nadzieją na
lepsze życie. Próbują swoich
sił w innych krajach a najczęściej wyjeżdżają za pracą do
krajów członkowskich Unii

Europejskiej.
Czy im się uda?

Po swoich niepowodzeniach
jedni szukają dalej, inni się
załamują. Nieraz znajdują się
pod presją rodziców, co jeszcze
bardziej może niektórych ,,dobić” albo wzmocnić. Ci
co szukają dalej, przeglądają
strony internetowe, gazety w
celu osiągnięcia rezultatu. Pozostali wolą o tym choć na chwilę
zapomnieć. Nie myśleć o przykrej rzeczywistości.

Na to pytanie mogą już tylko
sami odpowiedzieć.
Katrina Langer
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INFORMACJE * Kino
Krapkowicki Wieczór Filmowy

W ostatni piątek stycznia
zapraszamy na Krapkowicki
Wieczór Filmowy.
Będziemy grali głośny i wielokrotnie zagradzany film pt.
„Życie Adeli - Rozdział 1 i 2”.

Film jest absolutnym dziełem sztuki w
formie i treści,
a złota palma w Cannes tylko
to potwierdza. Tyle w temacie.
radus_filmaniak
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Repertuar

Zapraszamy na godz. 19:00.
KKF

pt. 17 sty 16:00
KRÓLOWA
ŚNIEGU ulg. 13zł norm 15zł
pt. 17 sty 18:00 WKRĘCENI 15zł
pt. 17 sty 20:00 W UKRYCIU 15zł
sob. 18 sty 15:00 KRÓLOWA
ŚNIEGU ulg. 13zł norm 15zł
sob. 18 sty 17:00 WKRĘCENI 15zł
sob. 18 sty 19:00 W UKRYCIU15zł
sob. 18 sty 21:00 WKRĘCENI 15zł
ndz. 19 sty 10:00 KRÓLOWA
ŚNIEGU 13zł
ndz. 19 sty 19:00 WKRĘCENI 15zł
ndz. 19 sty 20:45 W UKRYCIU
pon. 20 sty 14:00 WKRĘCENI 14zł
wt. 21 sty 16:00
KRÓLOWA
ŚNIEGU ulg. 13zł norm 15zł
wt. 21 sty 18:00
DZIEŃ BABCI
Z WKRĘCONYMI 13zł
wt. 21 sty 20:00 W UKRYCIU15zł
śr. 22 sty 17:00
KRÓLOWA
ŚNIEGU ulg. 13zł norm 15zł
śr. 22 sty 19:00 DZIEŃ DZIADKA
Z WKRĘCONYMI 13zł
pt. 24 sty 16:00
SKUBANI
ulg. 13zł norm 15zł
pt. 24 sty 18:00 SMAKI ŻYCIA 3,
CZYLI CHIŃSKA UKŁADANKA
15zł
pt. 24 sty 20:00 NIMFOMANKA
CZĘŚĆ 1 15zł
sob. 25 sty 17:00 SKUBANI
ulg. 13zł norm 15zł
sob. 25 sty 19:00 WIECZÓR Z
AUDREY TAUTOU i ROMAIN
DURIS *DZIEWCZYNA Z LILIĄ**SMAKI ŻYCIA 3*
22zł
wt. 28 sty 16:00 SKUBANI
ulg. 13zł norm. 15zł
wt. 28 sty 18:00 SMAKI ŻYCIA 3,
CZYLI CHIŃSKA UKŁADANKA
14zł
wt. 28 sty 20:00 NIMFOMANKA
CZĘŚĆ 1
15zł
śr. 29 sty 17:00
SKUBANI
ulg. 13zł norm 15zł
śr. 29 sty 19:00 NIMFOMANKA
CZĘŚĆ 1
14zł
pt. 31 sty 16:30
ROBACZKI Z
ZAGINIONEJ DOLINY
ulg. 13zł norm 15zł
pt. 31 sty 19:00
KRAPKOWICKI KLUB FILMOWY ŻYCIE
ADELI ROZDZIAŁ 1 i 2
17zł
sob. 01 lut 11:00 ROBACZKI Z
ZAGINIONEJ DOLINY
13zł
sob. 01 lut 18:00 POD MOCNYM ANIOŁEM 15zł
sob. 01 lut 20:00 WILK Z
WALL STREET 15zł
ndz. 02 lut 16:00 ROBACZKI Z
ZAGINIONEJ DOLINY
ulg.
13zł norm 15zł
ndz. 02 lut 18:00 WILK Z
WALL STREET 15zł
ndz. 02 lut 21:00 POD MOCNYM ANIOŁEM 15zł
wt. 04 lut 16:00
ROBACZKI Z
ZAGINIONEJ DOLINY
ulg.
13zł norm 15zł
wt. 04 lut 18:00
POD MOCNYM ANIOŁEM 15zł
wt. 04 lut 20:00
WILK Z
WALL STREET 14zł
śr. 05 lut 16:00
ROBACZKI Z
ZAGINIONEJ DOLINY
ulg.
13zł norm 15zł
śr. 05 lut 18:00
POD MOCNYM ANIOŁEM 15zł

INFORMACJE * Kultura
Wspólny dzień dla całego świata

Godomy filmowo
Zastanawialiście się kiedyś jak
brzmiałyby tytuły znanych
filmów po śląsku? Oto odpowiedź.
Quo vadis... kaj leziesz
Przeminęło z wiatrem- Pitło z
luftem
Zapach kobiety - Jak wonio
baba
Jo żech to już kajś widzioł Deja vu
Dzikie żądze-Pierońsko chcica
Obcy—Gorol
Batman - Chop-Luftmysza
Psychoza - Na dekiel mu pizło
Mamma Mia!- Ło Pierona!
King Kong - Dupno Afa
Leon zawodowiec - Lyjo fachman
Sala samobójców-izba zdechloków
Hobbit: niezwykła podróż. Utopek: dupno rajza.
Rozochocona bana - Tramwaj
zwany pożądaniem.
The Good the Bad and the Ugly
- Tyn gryfny tyn buc tyn szpetny
Wzgórza Mają Oczy - Hołdy
majom ślypia
Dom na przeklętym wzgórzuFamilok na pierońskij kympce
Czas Apokalipsy-Geburstag u

tyściowyj.
Piraci z Karaibów: Skrzynia
umarlaka - Chachory na szifie:
kastlik umrzika
Iron Man - Chop Żelazko
Jestem Bogiem - Jo żech je
Pónboczek
Gra o tron - Haja o haziel
To nie jest kraj dla starych
ludzi - Sam ni ma placu do
starych omów
Men in Black - Chopy w Czornych Ancugach
Pofyrtany i fest pofyrtany-głupi
i głupszy
Szczęki - Gybis
Nie kłam, kochanie - Niy fanzol, Libsta.
O dwóch takich co ukradli
księżyc - o dwóch synkach co
bachli miesionczek
Smerfy- niybieskie podciepy
Jestem na tak - Jo je na ja
Uciekająca Panna Młoda Libsta co pitła
Szybcy i wściekli - Gibcy i
wnerwiyni;
Kot w butach - ciciuś w trepach
Dom zly - wnerwiony familok
Oczy szeroko zamknięte ślypia szyroko zawarte
Bajtel sam doma - Kevin sam
w domu
MF

Sylwester - dzień, który znają
i w którym świętują wszyscy,
ale czy jesteśmy w stanie
powiedzieć o nim coś więcej?

31 grudnia to czas, kiedy wszyscy na świecie świętują odejście starego roku i wprowadzają w życie swoje noworoczne
postanowienia.
Bardzo młody zwyczaj
Zwyczaj witania nowego roku
pojawił się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Za wybór daty 1 stycznia jako Nowego Roku odpowiedzialny jest
Juliusz Cezar, który zreformował kalendarz wprowadzając
m.in. lata przestępne.
Wszędzie inaczej
Wbrew pozorom Nowy Rok w
różnych miejscach na Ziemi
witany jest w innym czasie. Na
przykład Żydowski i Chiński
sylwester ma datę ruchomą. W
Chinach w tym roku przypada
ona na 31 stycznia, a Żydzi
świętowali według naszego
kalendarza już 4 września
2013r., zaczynając już swój
5774 rok, który ma 13 miesięcy. Wyznawcy prawosławia, ze
względu na to, że posługują się
kalendarzem juliańskim, a nie
gregoriańskim, Wigilię Nowego Roku mają 14 stycznia,
który jest datą stałą. Z początku
tego dnia świętowali tylko
bogaci, dopiero po jakimś
czasie Wigilia Nowego Roku
przedostała się do uboższych
ludzi.
Już na początku XIX wieku
pojawiały się zwyczaje spędzania nocy sylwestrowych.
Pierwszymi z nich było między
innymi zeskakiwanie o północy
z krzesła w Danii albo z każdym uderzeniem zegara zjedze-
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nie jednego winogrona w Hiszpanii, podobnie jak w Filipinach.

Pokaz fajerwerków w Londynie
Fot. londontown.com
Przesądy
W innych krajach również nie
brakuje noworocznych przesądów. Brazylijczycy preferują w
tą noc biały ubiór, który ma im
zapewnić szczęście oraz pokój
w nowym roku, natomiast
Włosi czerwoną bieliznę. Grecy z kolei pieką vassilopite,
noworoczne ciasto, w którym
ukryta jest moneta. Osoba,
która ją odnajdzie może spodziewać się szczęścia w nowym roku. W Bułgarii wierzy
się, że kichnięcie dobrze wróży.
Polacy nie gęsi
W Polsce również nie brakuje
sylwestrowych zwyczajów. Na
przykład pierwsze imię męskie,
które usłyszy panna po północy, będzie imieniem jej męża.
31 grudnia nie należy sprzątać,
gdyż można pozbyć się szczęścia z domu, przed końcem
roku należy spłacić wszystkie
długi oraz oddać pożyczone
pieniądze, aby pozbyć się złych
wspomnień, trzeba spisać je na
czerwonej kartce i spalić w noc
sylwestrową.
Obchody tego święta na całym
świecie wyglądają podobnie.
W gronie rodziny bądź przyjaciół urządzana jest huczna
impreza. O północy puszcza się
fajerwerki oraz wznosi toast
szampanem, składając wszystkim noworoczne życzenia.
Redakcja „SN” również składa
Wam wszystkiego, co najlepsze w tym nowym 2014 roku.
Izabela Mędrecka

INFORMACJE * Sport
Zwyciężyły w halówce

Żółte kartki do lamusa?
Na początku grudnia prezydent UEFA Michel Platini
zaszokował piłkarski świat
swoją wypowiedzią.
Francuz zaproponował, by
zawodnik popełniający przewinienie w zamian za otrzymanie
żółtego kartonika, schodził z
boiska na 10-15 minut. Platini
uważa, że taka zmiana przepisów byłaby sprawiedliwsza
względem rywali.

Międzynarodowej Federacji
Piłkarskiej Joseph Blatter.
– Nie widzę powodu, dla którego powinniśmy coś zmienić w
tej kwestii, skoro są już ustalone wszystkie potrzebne regulacje – odpowiedział Platiniemu
Szwajcar.
A jak na ten pomysł zapatrują
się aktywni piłkarze?
- Niech wprowadzą tę zasadę
do piłki nożnej, urozmaici to

– Drużyna przeciwna odniosłaby wtedy korzyść od razu podczas meczu. Nie byłoby czekania
na kumulację kartek, co wiąże
się z tym, że kara jest egzekwowana przy okazji któregoś z
kolejnych spotkań, już z innym
rywalem. To pomysł, który
wymaga dalszego opracowania
i przeanalizowania, czy byłby
korzystny dla futbolu – powiedział w rozmowie z hiszpańską
gazetą „AS” Platini. Podaje on
również, że taka kara znajduje
swoje rozwiązanie m. in. w
rugby.

grę. Może piłkarzom sie to nie
spodobać, ale w końcu ile jest
(fot. Piotr Drabik)

Propozycję francuza sceptycznie skomentował prezydent

SN
Grzegorz Tkocz

W dniu 12 grudnia 2013 r. w
szkole nr 1 w Krapkowicach
odbyły się międzyszkolne
zawody piłki nożnej dziewcząt.
W zmaganiach brały udział
drużyny z trzech szkół średnich: Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich,
Zespół Szkół w Gogolinie oraz
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach. Podczas rozgrywek nie zabrakło
ducha walki, zdrowej rywalizacji, jak również drobnych kontuzji.
Ostatecznie zwycięstwo odniosły zawodniczki z Z.S. im. Jana
Kilińskiego wygrywając z
Gogolinem 3:1 (1x-Karolina
Dą browska , 2 x-Weronik a
Kurek) i 1:0 (1x- Weronika
Kurek) z Z.S im. Piastów
Opolskich. Pierwszy mecz
zwycięskiej drużyny nie rozpoczął się zbyt obiecująco. Bramkę na 0:1 strzelił Gogolin, co
najwidoczniej zmotywowało
przeciwniczki i doprowadziło
najpierw do wyrównania, a
następnie do przewagi. Drugie,
zacięte spotkanie bardzo długo
utrzymywało remisowy wynik,
jednak pod koniec drugiej
połowy 'Skórzak' objął prowadzenie i tym samym wygrał
obydwa starcia.

kibiców, a ilu piłkarzy? I nie
zapominajmy, że gra sie dla
klubu, narodu i oczywiście
kibiców - zauważa Adam Jarczewski z 1a, który na co dzień
gra w gogolińskim klubie.
Czy ten pomysł przejdzie—nie
wiadomo. Jednak wydaje się,
że większość kibiców jest „za”.
Tylko czy to ma jakieś znaczenie dla władz?

HISTORIA FUTSALU
Futsal – zespołowa gra sportowa, odmiana piłki nożnej rozgrywana w hali. Jej nazwa
pochodzi od portugalskiego
futebol de salão i hiszpańskiego fútbol sala lub fútbol de
salón, co można przetłumaczyć
jako halowa piłka nożna.
Pierwszy pokaz gry w pięcioosobową odmianę piłki nożnej
odbył się latem 1930 w Montevideo, a za jej twórcę uważa
się Juana Carlosa Cerianiego.
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W pierwotnym zamyśle ta
odmiana futbolu przeznaczona
była dla dzieci i młodzieży,
bowiem rozmiary placów gry
dostosowano do ich potrzeb
oraz możliwości. Ceriani przewidział możliwość gry zarówno w hali, jak i na zewnątrz.
Popu la ryza cji dyscyplin y
sprzyjały – rozgrywane w
Urugwaju w tym samym czasie
– premierowe finały Mistrzostw Świata na dużym
boisku. Mniej więcej w tym
samym czasie w São Paulo w
Brazylii powstała podobna
odmiana gry w piłkę nożną.
Mecze były rozgrywane na
boiskach do koszykówki, bez
użycia band.
Mini-piłka nożna szybko zdobyła dużą popularność w Ameryce Południowej, szczególnie
w Brazylii. Brazylijska Konfederacja Sportu jako pierwsza
spisała przepisy futebol de
salão w 1958. Pierwszą oficjalną międzynarodową imprezą
stał się – rozegrany w 1965 –
Puchar Ameryki Południowej,
w którym zwyciężył Paragwaj.
W sumie przeprowadzono 7
jego edycji, ostatnią – w 1979.
Pozostałe sześć wygrała Brazylia.
W 1971 powołano Międzynarodową Federację Futsalu –
Federación Internacional de
Fútbol de Salón (FIFUSA) do
zarządzania grą. Swoje pierwsze Mistrzostwa Świata FIFUSA zorganizowała w 1981 w
São Paulo. W 1985 utworzyła
obecnie najpowszechniej używaną nazwę dyscypliny.
W 1988 FIFA włączyła piłkę
nożną halową do swoich kompetencji, jako nową dyscyplinę
i spisała jej zasady. Pierwsze
Mistrzostwa Świata w Halowej
piłce nożnej FIFA odbyły się w
styczniu 1989 w Rotterdamie w
Holandii i zakończyły triumfem Canarinhos. Uczestniczyło
w nich 16 zespołów narodowych. W 1992 impreza nazywała się Mistrzostwa Świata w
piłce pięcioosobowej FIFA i
została rozegrana w Hongkongu. Od mistrzostw w 1996 w
Gwatemali obowiązuje obecna
nazwa, Mistrzostwa Świata w
Futsalu FIFA.
SN
Wikpedia.pl

REKLAMY

Salon Skuterów i Rowerów Rowex powstał w 1998r. Od
tego czasu, z niewielkiego sklepu rowerowego przeistoczył
się w trzy salony skuterów i rowerów w Krapkowicach, a
czwarty powstaje w Opolu na ul.Budowlanych 6. Właściciele dołożyli wiele pracy i pasji w to, by salony uczynić
niepowtarzalnymi. Przykładem jest nie tylko charakterystyczny wystrój i wygląd salonów (rozpoznawalna fasada
szklana), ale i ilość oferowanego towaru na powierzchni
ok. 1400m²!!!
Zapraszamy na Naszą stronę internetową: www.rowex.info
Znajdź nas na Facebooku!!!

Przy okazaniu tego kuponu w Naszych salonach otrzymasz:
20% rabatu na serwis rowerowy lub
10% na nowy rower .
*nie dotyczy kolekcji rowerów z rocznika 2014
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