
  

Nr  (5), 2, 2014   skuzaknjus@wp.pl, www.lo.krapkowice.pl 

Startujemy z 
programem 

edukacyjnym 
"Usamodzielnij 

się" 

 

Próbna matura  
- co z tego wynika? 

 

TYLKO 

1zł! 
Magazyn informacyjno-kulturalny 

W Cordobie 
nigdy nie 

pada 
Wyjazdy 

na uczelnie 

Nowa moda 
- piwne  

wyzwanie 

Cały świat jest happy,  
więc dlaczego nie my? 

Krapkowice are 
happy! 

W związku z ogólnopolską 
akcją "Mam haka na raka" , 
uczniowie klasy Ia, której 
wychowawcą jest p. Grzegorz 
Podsiadło, zdecydowali się 
pomóc dziewczynom z Druży-
ny LIMFA, uczestniczącym w 
ww. programie. 
 
12 lutego uczniowie naszej 
szkoły przyszli ubrani w bar-
wach biało-czerwono-niebies-
kich.  
 
Akcja objęła także facebooka. 
W ciągu jednego dnia stronę 
lajknęły 92 osoby, a funpage 
Drużyny Limfa lubi ponad 
tysiąc osób! Na tej stronie poja-
wiły się także kilkukrotnie 
informacje o akcji organizowa-
nej w naszej szkole. 
 
- Kochani, wstawcie proszę 
zdjęcie poniżej jako zdj w tle na 
Fb. Utrzymajcie go do końca 
ferii na swoim profilu, pomoże-

kolejne spotkanie z dziewczy-
nami prowadzącymi 7 edycję 
„Mam Haka Na Raka”, pt. 
„Tanecznym hakiem wygramy 
z chłoniakiem”. Inną atrakcją 
były zajęcia z zumby, przepro-
wadzone przez p. Magdalenę 
Dygan z Synergii Fitness z 
Krapkowic oraz pokaz Cross  

my dziewczynom.!! Rozsyłajcie i 
zapraszajcie tutaj znajomych, 
niech każdy się zaangażuje! - 
zachęca Zuza Krygier z Ia, 
jedna z pomysłodawczyń akcji 
w naszej szkole. 
 
Z kolei 15 lutego odbyło się w 
Krapkowickim Domu Kultury  

Treningu. Starosta Krapkowic 
Maciej Sonik ufundował kar-
net do aquaparku Delfin w 
naszym mieście jako nagrodę 
w konkursie wiedzy o chłonia-
ku. Oby więcej takich akcji w 
naszym mieście! 
[czytaj też na s.9] 

SN 

Oj, mamy 
haka! 
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 INFORMACJE * Z życia szkoły 
Krótko i konkretnie 

Doceniona przez Marszałka 
Województwa Opolskiego 
 
Uczennica Gimnazjum Dwuję-
zycznego - Oliwia Majer otrzy-
mała stypendium dla szczegól-
nie uzdolnionych uczniów szkół 
gimnazjalnych. Uroczyste wrę-
czenie dyplomów stypendial-
nych odbyło się 20 stycznia 
2014r. w Filharmonii Opolskiej. 
 
 
Za pr a s za m y  do  a kc j i 
"WOLNE KSIĄŻKI" 
 
Szkolna biblioteka, reprezento-
wana przez p. Iwonę Zawadzką-
Wodniak, zaprasza do akcji 
"WOLNE KSIĄŻKI"! 
 
Z pewnością zauważyliście 
książki, które pojawiły się na 
parapetach szkolnego koryta-
rza... 
Książki można brać do domu i 
czytać, później odłożyć na  
 

 
Uczestnicy Comeniusa jadą do 
Hiszpanii 
 
Tym razem miejscem docelo-
wym jest Cordoba, miasto w 
południowej Hiszpanii, ośrodek 
przemysłowy, naukowy oraz 
turystyczny o światowym zna-
czeniu. 
 
Już niedługo kolejny wyjazd w 
ramach programu Comenius. 9 
lutego grupa trzech uczennic 
klasy III: Żenia, Marta i Wero-
nika wraz z opiekunami wyjeż-
dżają do Hiszpanii na przed-
ostatnie spotkanie robocze w  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia artystyczne podczas ferii zimowych 

 
miejsce! 
 
Można również przynieść te, 
które są niepotrzebne i dołą-
czyć do akcji. Mile widziane 
różne gatunki literatury, dla 
starszych i młodszych, dla 
rodziców i rodzeństwa. Książki 
można "wypożyczać" dla całej 
rodziny. 
 
Ważne, by po przeczytaniu 
wróciły do szkoły. 
 
 
 

Dzień Pamięci o 
Ofiarach Holo-
kaustu - 27 stycz-
nia 
 
27 stycznia 1945 r. to dzień 
wyzwolenia największego 
obozu zagłady - Auschwitz-
Birkenau.  
 
Dla uczczenia pamięci ofiar 
holokaustu, ta ważna data 
została wpisana również w 
harmonogram szkolnych wyda-
rzeń. 
 
My również pamiętamy... 
 
 
 
ramach projektu Comenius. 
Miejscem spotkania jest Cor-
doba, Andaluzja. Oprócz zadań 
projektowych, tj. tworzenie 
kalendarza, grupa ma również 
w planie zwiedzić Granadę (La 
Alhambra) i zapoznać się z 
elementami kultury regionu. 

Drogi Uczniu, jeżeli nie masz 
planów na ferie zimowe, 
zapraszamy na zajęcia arty-
styczne! 
 
Uczniowie chętni do uczest-
nictwa w zajęciach artystycz-
nych w dniu 26 lutego, w 
godzinach 9.00 - 13.00, pro-
szeni są o zgłaszanie się do p. 
Ledwoch. Najpóźniej do 10 
lutego. 
 
Na zajęciach planowane jest 
ozdabianie gipsowych zającz-
ków, okraszanie pisanek me- 

todą decoupage oraz metodą 
karczochową. Koszt zakupu 
materiałów na ucznia to 5zł. 
 
 
Dekupaż, Decoupage (fr. 
découpage i, de.ku.paʒ) — 
technika zdobnicza polegająca 
na przyklejaniu na odpowied-
nio spreparowaną powierzchnię 
(praktycznie każda powierzch-
nia: drewno, metal, szkło, 
tkanina, plastik, ceramika) 
wzoru wyciętego z papieru lub 
serwetki papierowej (technika 
serwetkowa). 
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W Katedrze Chemii Organicznej  
Uniwersytetu Opolskiego 

 INFORMACJE * Poza szkołą 

5 lutego gimnazjaliści wzięli 
udział w zajęciach laborato-
ryjnych pt. "Krystalizacja – 
czyli jak uzyskać czystą sub-
stancję”. 
 
Zajęcia poprowadził dr Dawid 
Siodłak - pracownik Katedry 
Chemii Organicznej Uniwersy-
tetu Opolskiego. Uczniowie 
zdobyli wiadomości dotyczące 
sposobu wydzielania kryszta-
łów. Zaprojektowali i wykonali 
doświadczenie umożliwiające 
otrzymanie kryształów z kwasu 
salicylowego.  
 
Sformułowali wniosek dotyczą-
cy przebiegu procesu krystaliza-
cji. Ponadto omówili zastosowa-
nie procesów krystalizacji  w 
życiu codziennym i przemyśle. 
Powyższe działania miały na 
celu  poszerzenie wiedzy i 
umiejętności z przedmiotu 
chemia. 
 

W dniu 06.02.2014r. ucznio-
wie naszej szkoły (Gimnazjum 
i Liceum) po raz drugi odwie-
dzili podopiecznych Domu 
Pomocy Społecznej "Anna". 

Z okazji minionych Dni - Babci 
i Dziadka, a także zbliżających 
się Walentynek, młodzież przy-
gotowała koncert, do uczestnic-
twa w którym zaangażowali 
mieszkańców  „Anny”. Koncert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Było to bardzo ciekawe spotka-
nie. Młodzież przekonała się 
również, że chemia daje cieka-
we perspektywy zatrudnienia. 

SN 

 
poprowadziła uczennica Li-
ceum - Zuzanna Herud z kl. 
IIc, która wykazała się profe-
sjonalnymi umiejętnościami 

konferansjerskimi. Okazało się, 
że podopieczni "Anny" już od 
poniedziałku oczekiwali na 
nasz występ. 

SN 
 

 
29 stycznia uczniowie LO i 
Gimnazjum wzięli udział w 
prelekcji w ramach ogólno-
polskiego programu „Mam 
Haka na Raka”. 

Program „Mam Haka na Raka” 
skierowany jest do młodzieży, 
przede wszystkim ze szkół 
ponadgimnazjalnych na terenie 
całej Polski, a jego nadrzęd-
nym celem jest kształtowanie 
postaw prozdrowotnych po-
przez edukację oraz oswajanie 
młodzieży z tematem chorób 
nowotworowych.  

Program trwa od 2007 roku, a 
każda edycja programu po-
święcona jest innemu nowo-
tworowi. Tegoroczna 7. edycja 
programu została poświęcona 
nowotworom układu chłonnego 
- chłoniakom. 
 
- Ten dzień był wyjątkowy, 
ponieważ uczestnikami prelek-
cji w dużej mierze byli nasi 
przyjaciele oraz znajomi, a co 
za tym idzie - atmosfera była 
niezwykle wyjątkowa, zabawna 
i ciepła ! :) Nie mogłyśmy 
narzekać na brak śmiechu czy 
zabawnych sytuacji, bardzo 

żałujemy, że ten dzień tak szyb-
ko się skończył ... Dzisiejsi 
uczestnicy z zainteresowaniem 
słuchali wykładu, większość 
chętnie brała udział w konkur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sach oraz właśnie dzisiaj po-
wstały najpiękniejsze i najkre-
atywniejsze plakaty jakie do-
tychczas widziałyśmy ! :) Cie-
szymy się, że miałyśmy okazje 
zagościć w "Skórzaku" i ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za doskonałą 
zabawę oraz opiekunom i dy-
rekcji szkoły za pozwolenie na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przeprowadzenie prelekcji oraz 
pomoc. - mówiły uczestniczki 
akcji. 

SN 

 
 

Mam haka na raka 

Wyjątkowy dzień w  
Domu Pomocy Społecznej "Anna" 
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Na wykładach UO 

 INFORMACJE * Spotkania 

16 stycznia uczniowie klasy IB 
Liceum i III Gimnazjum wraz 
z p. Anną Wójcik, p. Iwoną 
Wodniak - Zawadzką i p. 
Gabrielą Ledwoch gościli na 
dwóch wykładach na wydziale 
mat-fiz-chem Uniwersytetu 
Opolskiego. 
 
Pierwszy wykład poprowadził 
dr Piotr Urbaniec na temat 
"Matematyczna harmonia 
drgań". Wykład był poprowa-
dzony z niezwykłym zaangażo-
waniem i w klimacie dowcipu. 
Dowiedzieliśmy się jak to jest 
możliwe, że można patrzeć aż 
za horyzont, jaki wykres po-
wstaje gdy miauczy kot, co po- 
licjant dostał w prezencie i wie- 

 

Uczniowie klas III LO wzięli 
dzisiaj udział w spotkaniu 
przygotowanym przez dr hab. 
Sabinę Brzozowską oraz stu-
dentów Instytutu Polonistyki i 
Kulturoznawstwa na Uniwer-
sytecie Opolskim. 
 
Uczniowie klas III LO wzięli 
dzisiaj udział w spotkaniu przy-
gotowanym przez dr hab. Sabi-
nę Brzozowską oraz studentów 
Instytutu Polonistyki i Kulturo-
znawstwa na Uniwersytecie 
Opolskim. Spotkanie odbyło się 
w bardzo reprezentatywnej Auli 
Błękitnej w Collegium Maius. 
Nasi maturzyści mogli zapoznać 
się z kierunkami studiów ofero-
wanymi przez ww. instytut, w 
tym: polonistyka, kulturoznaw-
stwo, europeistyka, slawistyka. 
 
Ponadto swoją działalność  

le ciekawych rzeczy, które były 
okraszone ciekawostkami 
matematycznymi. 
 
Drugi wykład poprowadziła dr 
Joanna Napiórkowska. Temat 
wykładu to "Jak matematycy 
opisują rzeczywistość". Frakta-
le, złoty podział odcinka, uło-
żenie ziaren w słoneczniku, 
dywan Sierpińskiego, długości 
strun gitary... to wszystko 
MATEMATYKA!. Wiedzieli-
ście o tym? 
 
Nasi uczniowie już wiedzą! 
Bogatsi o tą wiedzę przekonali 
się, że studiowanie może być 
przygodą życia. 

SN 

 

zaprezentowali przedstawiciele 
Koła Naukowego Literatury i 
Kultury Modernizmu. Opowie-
dzieli o działalności serwisu 
informacyjnego "Radio sygna-
ły" oraz "Gazety Studenckiej". 
Pozwalają one na realizację 
pasji i rozwijanie umiejętności 
osób, które w przyszłości 
chciałyby związać swoje życie 
zawodowe z mediami, ale nie 
tylko... 
 
Uczniowie mogli również 
poczuć się jak studenci, gdyż 
został przygotowany dla nich 
wykład. Dr hab. Sabina Brzo-
zowska poruszyła problem 
wielości interpretacji "Wesela" 
Wyspiańskiego. Z pewnością 
była to ciekawa powtórka do 
matury. Dlatego też trzymamy 
kciuki, by na maturze z języka 
polskiego trafiło się naszym 
uczniom "Wesele". 

dziennikarka, autorka poradni-
ków edukacyjnych, szkolenio-
wiec -  Grażyna Raszkowska, a 
także redaktor i dyrektor Sto-
warzyszenia Gazet Lokalnych - 
Ewa Barlik. 

Uczniowie mieli okazję omó-
wić warunki, które należy 
spełnić dążąc do usamodziel-
nienia się w aspekcie edukacji, 
wiedzy finansowej i własnej 
przedsiębiorczości.  
 
Podczas spotkania podjęto 
również kwestie dotyczące 
tego, co jest istotne w wyborze 
uczelni wyższej, dlaczego 
studia zwiększają szanse na 
pracę i lepszy standard życia, 
jakie są możliwości atrakcyj-
nych stypendiów dla studen-
tów, jak założyć własną firmę 
oraz z jakich programów poży-
czek skorzystać. 
 
Nasza szkoła została zaproszo-
na do dalszej współpracy z ww. 
stowarzyszeniem. 
 

SN 

Startujemy z programem edukacyj-
nym "Usamodzielnij się" 

24 stycznia nasi maturzyści 
wzięli udział w zajęciach 
edukacyjnych w ramach 
ogólnopolskiej kampanii 
pod hasłem „Usamodzielnij 
się!”. 

Młodym Polakom coraz 
trudniej się usamodzielnić. 
Główną przeszkodą w usa-
modzielnieniu się jest brak 
pracy i mieszkanie wspólnie 
z rodzicami. Najczęściej 
podawaną przyczyną, która 
usprawiedliwia bierność 
zawodową i zależność ekono-
miczną młodzieży jest konty-
nuowanie nauki. Kampania 
edukacyjna pod hasłem 
„Usamodzielnij się!” ma 
pomóc młodym ludziom 
szybciej osiągnąć niezależ-
ność. 
 
Organizatorem projektu 
„Usamodzielnij się!” jest 
Stowarzyszenie Gazet Lokal-
nych we współpracy z Naro-
dowym Bankiem Polskim. 
Spotkanie z maturzystami 
prowadziła  

 

W Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Opolskiego 
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Inwestujemy w przyszłych Inżynierów 

 INFORMACJE * Oświata 

Uczniowie Liceum oraz Gim-
nazjum wzięli udział w zaję-
ciach praktycznych (tzw. 
laboratoriach) na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki 
Opolskiej. 

Na mocy porozumienia podpisa-
nego w bieżącym roku szkol-
nym  pomiędzy Politechniką 
Opolską a Zespołem Szkół im. 
Jana Kilińskiego w Krapkowi-
cach, w dn. 22.01.2014 r. 
uczniowie Liceum oraz Gimna-
zjum wzięli udział w zajęciach 
praktycznych (tzw. laborato-
riach) na Wydziale Mechanicz-
nym ww. uczelni. Laboratoria 
prowadził wieloletni pracownik 
politechniki - mgr inż. Krzysz-
tof Prażnowski. 
 
Podczas pierwszych warsztatów 
uczniowie wcielili się w rolę 
diagnostyków. Mieli za zadanie 
dokonać diagnostyki kompute-
rowej przepływomierza powie-
trza w silnikach tdi w aucie 
volkswagen. Przy okazji dowie-
dzieli się, że przepływomierz 
odgrywa bardzo istotną rolę. 
Jego nieprawidłowe działanie 
jest przyczyną braku mocy 
samochodu oraz podwyższone-
go spalania. Zadanie wymagało 
pracy zespołowej całej grupy.  
 
Po dokonaniu pomiarów i wy-
konaniu wykresu, mogli porów-
nać otrzymane wyniki z prawi-

dłowymi, a tym samym ocenić 
sprawność diagnozowanej 
części. 
 
Podczas drugich zajęć ucznio-
wie zapoznali się z zasadami 

działania przemysłowych ma-
gistrali danych. Magistrala to 
linia komunikacyjna używana 
do transferu danych między 
składnikami systemu kompute-
rowego. Umożliwia przede 
wszystkim współużytkowanie 
danych różnym częściom sys-
temu. 
 
 Cykl zajęć praktycznych orga-
nizowanych przy współpracy z 
Politechniką Opolską ma na 
celu zapoznanie uczniów, 
zainteresowanych naukami 
ścisłymi, z kierunkami i zasa-
dami kształcenia na uczelniach 
politechnicznych. Warto wspo-
mnieć, że Wydział Mechanicz-
ny Politechniki Opolskiej 
kształci specjalistów w zakre-
sie: energetyki, inżynierii che-
micznej i procesowej, inżynie-
rii środowiska, mechaniki i 
budowy maszyn oraz mecha-
tronik. 
 
W marcu planowane są kolejne 
warsztaty, tym razem na Wy-
dziale Elektrotechniki, Auto-
matyki i Informatyki oraz na 
Wydziale Budownictwa. 

SN 

Zajęcia w ramach projektu 
będą prowadzone pod hasłem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nowa matura - zmierz się 
już dziś". 

Rusza projekt "Matematyka na start" 
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Z nauczycielem dookoła świata: 
Indonezja 

 INFORMACJE * Oświata 

Oprócz przemówień dygnita-
rzy i wręczania nagród są też 
tradycyjne tańce, muzyka i 
modlitwy – tak wygląda Naro-
dowy Dzień Nauczyciela w 
Indonezji, kraju oddalonym 
od Polski o 13,5 tys. kilome-
trów.  
 
Nad organizacją obchodów 
czuwa PGRI – narodowa orga-
nizacja zrzeszająca indonezyj-
skich pedagogów. Choć dzień 
ten jest powszechnie obchodzo-
ny w całym kraju, nie ma statu-
su święta państwowego. 
 
W dniu swojego święta indone-
zyjscy nauczyciele wyróżniają 
się strojem. Wkładają charakte-
rystyczne białe koszule z czar-
nymi wzorami i godłem PGRI, 
czyli Persatuan Guru Republik 
Indonesia (Zjednoczeni Nauczy-
ciele Republiki Indonezji). 
Obchody Dnia Nauczyciela w 
tym kraju nierozłącznie wiążą 
się bowiem z rocznicą powsta-
nia tej jedynej, ogólnokrajowej 
organizacji nauczycielskiej. 
 
Oficjalna część uroczystości 
składa się zazwyczaj z przemó-
wień lokalnych notabli, często 
uzupełnionych wręczaniem 
nagród zasłużonym pedagogom. 
Zwyczajowo są też odprawiane 
wspólne modlitwy oraz odśpie-
wywany jest hymn nauczyciela,  
 

będący jednocześnie pieśnią 
przewodnią PGRI. 
 
Uroczystość wzbogacają wy-
stępy taneczne i muzyczne 
artystów przebranych w ludo-
we stroje. Niejednokrotnie 
również uczniowie wkładają 
ludowe stroje w tym dniu. 
 
Ciekawostki z Indonezji: 
 
– choć PGRI ma charakter 
związku nauczycielskiego, to w 
istocie jest organizacją pań-
stwową; swoimi korzeniami 
sięga 1912 r.; 
 
– w Indonezji obowiązkową 
naukę dzieci rozpoczynają w 
wieku 6 lat; szkoła podstawo-
wa liczy sześć klas, jednak 
szczególnie  uzdolnionym 
uczniom umożliwia się ukoń-
czenie jej po pięciu latach; 
 
– zajęcia w indonezyjskich 
szkołach odbywają się sześć 
dni w tygodniu od godz. 7.30 
do południa; 
 
– system oświaty w Indonezji 
jest trzecim największym spo-
śród krajów Azji (po Chinach i 
Indiach) oraz czwartym – 
spośród krajów całego świata. 
 

Operon 
 
 

 

13 lutego w naszej szkole 
odbyła się Kampania Eduka-
cyjna związana z bezpiecz-
nym uczestnictwem w ruchu 
drogowym. Kampania orga-
nizowana jest pod patrona-
tem Kuratorium Oświaty w 
Opolu i ma zasięg ogólnowo-
jewódzki. 

 
Po otwarciu spotkania przez 
Opolskiego Kuratora Oświaty, 
Sekretarz Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Opolu Henryk Dojka zaprezen-
tował cele  i  założenia 
"Akademii Młodego Kierow-
cy".  
 
Następnie przedstawiciel Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w 
Opolu podinsp. Maciej Milew-
ski przedstawił i omówił mapy 
wypadków oraz zagrożenia w 
ruchu drogowym na terenie 
m.in. powiatu krapkowickiego. 
Przeprowadzone zostało także 
szkolenie " bezpieczny w ruchu 
drogowym" podczas którego 
uczestnicząca w spotkaniu 
młodzież miała możliwość 
zapoznać się z przyczynami i 
skutkami niebezpiecznych 
zachowań w ruchu drogowym.  
 
P o l i c j a n c i 
przeprowadzili 
także warszta-
ty z obecną na 
s p o t k a n i u 
m ł o d z i e ż ą 
p o ś w i ę c o n e 
wypracowaniu 
katalogu bez-
p i e c z n y c h 
zachowań. W 
podsu mowa -
niu spotkania 

zaprezentowany został film 
p r o f i l a k t y c z n y  p t . 
"Eksperyment" , gdzie przed-
stawione były zachowania 
młodych kierowców pod wpły-
wem alkoholu. 
 
Na zakończenie spotkania 
przedstawiciele Wojewódzkie-

go Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Opolu przeprowadzili pokaz 
techniki jazdy oraz symulacji 
zachowań drogowych pod 
wpływem alkoholu.  
 
Dzięki możliwości skorzysta-
nia z pojazdu wyposażonego w 
troleje młodzi kierowcy mogli 
przekonać się jak ciężko jest 
wyprowadzić pojazd z poślizgu 
i ile trudności przysporzyć 
może przejazd po wyznaczonej 
trasie. Uczestnicy mogli także 
sprawdzić jak zmienia się 
ostrość widzenia po zastosowa-
niu alko-gogli. 
 
W spotkaniu uczestniczyła 
również młodzież zaproszo-
nych szkół z Krapkowic, 
Zdzieszowic i Gogolina. 
 

SN 

Akademia Młodego Kierowcy  
dla wszystkich 
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Studniówkowe czary 

 INFORMACJE * Studniówka 

Z pewnością nie jest Wam 
obcy zbiór studniówkowych 
"czarów". Niezależnie od tego, 
czy się w to wierzy, czy nie - 
chyba większość z Was stosuje 
je bez mrugnięcia oka. W 
czasie matur każda pomoc jest 
bowiem na wagę złota. 
 
Co więc może zrobić maturzy-
sta, aby zapewnić sobie przy-
chylność losu na majowych 
egzaminach? 
 
1. Coś czerwonego. Tradycja 
mówi, że aby zapewnić sobie 
powodzenie na maturze, dziew-
czyny powinny założyć na 
studniówkę czerwoną bieliznę i 
to koniecznie na lewą stronę. Tę 
samą bieliznę należy też mieć 
na sobie w dniu matury, oczy-
wiście założoną już na prawą 
stronę. 
 
2. Garnitur i krawat. Stary prze-
sąd mówi, że na egzamin doj-
rzałości maturzysta powinien iść 
w tym samym stroju, w którym 
był na studniówce. Podczas 
zabawy ma się w nim skumulo-
wać dobra energia, która pomo-
że podczas maturalnych zma-
gań. Ważny jest też krawat, 
którego nie wolno ściągać przez 
całą imprezę. Aby dodatkowo 
wzmocnić jego „magiczne” 
działanie, należy wybrać model 
w kolorze czerwonym. 
 
3. Buty nie do zdarcia. Podobnie 
jak krawata, podczas zabawy 
studniówkowej nie można ścią-
gać butów. Ponieważ tańczenie 
na boso ma przynosić wielkiego 
pecha, warto zadbać o to, by 
obuwie było wygodne i nie 
obcierało. Gdy będziemy się 
przygotowywać do wyjścia na 
imprezę, trzeba również pamię-
tać, by pastować buty tylko w 
jednym kierunku. 
 
4. Coś pożyczonego. Ten prze-
sąd dotyczy zarówno balu stud-
niówkowego, jak i samej matu-
ry. Aby zapewnić sobie powo-
dzenie na egzaminie, należy 
mieć ze sobą coś pożyczonego, 
najlepiej od kogoś mądrego 

5. Czerwona nitka. To kolejny 
sposób na „zaczarowanie” 
wyników majowych egzami-
nów. Czerwoną nitkę, którą 
nosi na nadgarstku, powinna 
zawiązać osoba życzliwa. Jeśli 
nitka nie zerwie się do matury, 
powodzenie na egzaminie jest 
gwarantowane. 
 
6. Polonez z pomyłką. Według 
tradycji, zabawę przyszłych 
maturzystów rozpoczyna polo-
nez. Aby dopomóc szczęściu 
na egzaminach, w trakcie tańca 
należy pomylić kroki. Jednak 
żeby czar zadziałał, trzeba to 
zrobić naumyślnie. 
 
7. Kolano dyrektora. Podczas 
zabawy można zapewnić sobie 
szczęście w jeszcze jeden spo-
sób, choć wydaje się on być 
nieco ryzykowny. Przesąd 
mówi jednak, że powodzenie 
przynosi złapanie dyrektora za 
kolana podczas balu studniów-
kowego. Aby dobroczynny 
efekt był jeszcze lepszy, należy 
zrobić to z zaskoczenia. 
 
8. Dookoła pomnika. Matural-
ne czary nie kończą się jednak 
na studniówce. Po jej zakoń-
czeniu należy bowiem całą 
klasą udać się pod najbardziej 
znany pomnik w swojej miej-
scowości i, skacząc na jednej 
nodze, okrążyć go tyle razy, 
jaką ocenę chcielibyśmy otrzy-
mać na maturze. 
 
Przesąd ten pochodzi z czasów, 
kiedy wyniki egzaminów poda-
wane były w ocenach. Przy 
obecnym punktowym systemie 
oceniania wykonanie tego 
rytuału mogłoby być nieco 
problematyczne i przede 
wszystkim zbyt czasochłonne, 
można więc potraktować to 
symbolicznie i okrążyć pomnik 
tylko raz. 
 
Ale przede wszystkim pamię-
tajcie, że powodzenie na matu-
rze zagwarantuje Wam solidne 
przygotowanie i systematyczna 
nauka. 

Wp.pl 

Coraz większą popularność 
zdobywają w sieci fora i serwi-
sy kojarzące pary na studniów-
kę. Można tam znaleźć setki 
anonsów, w których jedni 
poszukują idealnego towarzy-
sza zabawy, a drudzy – dekla-
rują swoje usługi w tej roli. 
Zadziwia szeroki i szczegóło-
wy zakres cech, którymi muszą 
wyróżniać się kandydaci. 
Oprócz nieskazitelnej prezen-
cji, dużą rolę odgrywa wysoka 
kultura osobista, znajomość 
zasad savoir-vivre, brak nało-
gów, własny samochód oraz 
oczywiście umiejętność bawie-
nia się w grupie i niewymuszo-
na dbałość o partnera lub part-
nerkę. 
 
Koszt wynajęcia osoby towa-
rzyszącej to średnio kilkadzie-
siąt do kilkuset złotych. Zdarza 
się, że kandydatowi wystarczy 
zwrot kosztów dojazdu lub 
pójście z nim na studniówkę w 
ramach rewanżu. Dziś jest to 
jednak zdecydowana rzadkość. 
 

Operon 
 

 
do rowu, a rodzice bardzo mnie 
kochali.” – autorami cytatów są 
uczniowie z całej Polski. 
 
Dr hab. Danuta Krzyżyk z 
katedry dydaktyki języka i 
literatury polskiej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach po-
wiedziała PAP, że jedną z 
przyczyn malejącej sprawności 
językowej uczniów jest przy-
zwalanie na pisanie prac pi-
semnych na komputerze: 
„Pozwalamy im, żeby wyko-
rzystywali w nadmiarze nowe 
technologie i w konsekwencji 

pojawia się 
w i ę c e j 
błędów.  
 
To zresztą 
nie jedyny 
problem. Z 
r ó ż n y c h 
przekazów 

wiemy, że dla niektórych 
uczniów szkół podstawowych 
czy gimnazjów, pierwszą dłuż-
szą pracą pisemną była praca 
egzaminacyjna”. 
 

Operon 

Przygotowania do studniówki 
przekraczają granice absur-
du. 
 
Jeszcze kilkanaście lat temu 
przygotowania do studniówki 
wiązały się z poszukiwaniem 
odpowiedniej kreacji, doborem 
efektownych dodatków, fryzu-
ry czy choćby nauką nobliwego 
poloneza. Dziś natomiast przy-
gotowania przerodziły się w 
prawdziwą gonitwą za przeży-
ciem balu doskonałego, prze-
kraczającą momentami granice 
absurdu. 
 
Od kilku lat przyszli abiturienci 
prześcigają się w pomysłach na 
uatrakcyjnienie swojej stud-
niówki. Coraz częściej sięgają 
po spektakularne środki, często 
niewspółmierne do skali same-
go wydarzenia. Niektórzy 
wynajmują limuzyny z kierow-
cą. Inni na kilka tygodni przed 
balem korzystają z zabiegów 
chirurgii kosmetycznej. Ostat-
nim hitem okresu przedstud-
niówkowego jest jeszcze po-
szukiwanie osoby towarzyszą-
cej do wynajęcia. 

Zdaniem ekspertów z Uni-
wersytetu Śląskiego w Kato-
wicach uczniowie popełniają 
liczne błędy ortograficzne, 
składniowe, interpunkcyjne.  
 
Ale tym co stanowi ich naj-
większy problem, jest brak 
konsekwencji językowej, wy-
korzystywanie języka ulicy, 
błędy składniowe zniekształca-
jące budowę zdania i powodu-
jące zanik związku logicznego 
między jego członami oraz 
brak precyzji wypowiedzi. 
Eksperci alarmują, że spraw-
ność językowa uczniów jest 
coraz niższa. 
 
„Biega o glebę” (o konflikcie o 
ziemię w domu Borynów), 
„Leśmian to najznakomitszy 
spec od liryki”, „Taki facio nie 
był dla Izabeli.” (o Wokul-
skim), „Męstwo Kmicica 
sprawdza się w kontaktach ze 
Szwedami.”, „Cezary Baryka 
nie wiedział, której partii ma 
się oddać w całości”, „Judym 
prosto z mostu rzucił Joasię”, 
„Bylicy przez cały czas towa-
rzyszyła laska, którą podpierał 
swoje schorowane ciało”, 
„Będąc małym chłopcem wpa- 

Absurdalne przygotowania 

Facio nie dla niej 
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Wszystkie miejsca na podium nasze! 

 INFORMACJE * Osiągnięcia 

Nasi uczniowie Gimnazjum 
Dwujęzycznego zdeklasowali 
uczestników wojewódzkiego 
etapu KONKURSU OJCZY-
ZNY POLSZCZYZNY, zaj-
mując trzy pierwsze miejsca 
oraz wyróżnienie. 
 
Drugi rok z rzędu uczennicy 
Gimnazjum - Karolinie Witek 
udało się wygrać Mały Finał 
KONKURSU OJCZYZN A 
POLSZCZYZNA 2014 pod 
patronatem Jana Miodka i za-
kwalifikować się do WIELKIE-
GO FINAŁU we Wrocławiu. 
 

12 lutego nasi uczniowie: Sven 
Solisch, Paweł Data, Magdale-
na Wójcik, Krzysztof Kasiura 
i Piotr Ziemniak brali udział 
w Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym - etap gmin-
ny.  
 
Najlepszy okazał się Sven Soli-
sch, który zajął II miejsce w 
gminie, a I wśród wszystkich 
drugoklasistów!  
 
 

Nasi uczniowie zdeklasowali 
uczestników wojewódzkiego 
etapu, zajmując trzy pierwsze 
miejsca oraz wyróżnienie! 
A oto wyniki: 
    I miejsce Karolina Witek 
    II miejsce Maksymilian 
Zakrawacz 
    III miejsce Angelika Ryb-
czyk 
    wyróżnienie - Marta Przy-
wara 
 
Bardzo dobrze w części ustnej 
zaprezentowała się również 
Emilia Małkusz! 

SN 

 
Najlepsza wśród naszych trze-
cioklasistów okazała sie Mag-
dalena Wójcik, na konkursie 
z a j ę ł a 
miejsce V. 
 
 
 
G R A T U -
LUJEMY! 
 

 

Kolejny raz zdobyliśmy całe 
podium, tym razem w etapie 
miejsko-gminnym Woje-
wódzkiego Konkursu Języka 
Niemieckiego. 
 
Konkurs odbył się 16.01.2014 
r. w Zespole Szkół Sportowych 
nr 1 w Krapkowicach. W etapie 
miejsko-gminnym udział brało 
24 uczniów, w tym 13 z naszej 
szkoły. Test sprawdzał rozu-
mienie tekstu pisanego oraz 
wiedzę z zakresu realioznaw-
stwa Niemiec i Śląska Opol-
skiego. 

Uczeń klasy III Gimnazjum - 
Kamil Mientus przechodzi do 
kolejnego, wojewódzkiego 
etapu konkursu z historii. 
 
W dniu 17.01.2014 r. w Pu-
blicznym Gimnazjum nr 2 w 
Krapkowicach odbył się etap 
miejsko-gminny Wojewódzkie-
go Konkursu Historycznego.I 
miejsce zajął uczeń klasy IIIG -  

 
W dniu 05.02.2014 r. 
odbył się pilotażowy 
egzamin DSD na pozio-
mie A2/B1 dla klasy 3 
Gimnazjum.  

Laureaci: 
I miejsce  - Wiktoria Filipo-
wsky 
II miejsce - Sven Solisch 
III miejsce - Emilia Cebula 
IV miejsce - Rafał Kaufmann 
  
 
WSZYSTKIM GRATULUJE-
MY SUKCESU! 
 
Finał wojewódzki odbędzie się 
10 marca w Opolu. 
 

SN 
 

Kamil Mientus, III miejsce - 
uczeń klasy IIG, Sven Solisch. 
Kamil przechodzi do kolejnego 
- wojewódzkiego etapu, który 
odbędzie się 14.03.2014 r. w 
Opolu. 
 
Wielkie brawa! 
 

SN 

Kolejny sukces naszych uczniów 

Jedziemy na finał do Opola 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny 
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Mamy haka na… taneczne kroki 

 INFORMACJE * Krapkowicki Dom Kultury 

Grupa Limfa, pracująca w 
po wiecie Krapkowickim, 
bardzo prężnie rozwija się ze 
swoimi działaniami profilak-
tycznymi.  
 
Zespół w składnie czterech 
mocno zaangażowanych w 
akcję „Mam haka na raka” 
dziewczyn zaciekawił Krapko-
wiczan oraz mieszkańców wielu 
miast czynnościami propagują-
cymi zdrowy tryb życia. Dziew-
czyny wiele osiągnęły także 
dzięki przyjaciołom oraz rodzi-
nie, którzy byli mocnym opar-
ciem w trudniejszych chwilach. 
- Największym wsparciem była 
nasza Pani opiekun, rodzina, 
sponsorzy, nasi patroni oraz 
placówki, z którymi nawiązały-
śmy współpracę. Od samego 
początku bardzo zaangażowany 
w naszą akcję był Starosta 
Krapkowic Maciej Sonik. Poma-
gał nam w każdy możliwy spo-
sób, był z nami całym sercem. 
Ogromnej otuchy i motywacji 
dodawali nam również nasi 
przyjaciele. - mówi Aleksandra 
Zastępa, która wraz ze swoimi 
koleżankami Martyną Kucha-
rzak, Karoliną Cybulską oraz 
Julią Pilarz biorą udział w ogól-
nopolskiej akcji „Mam haka na 
raka”. Dziewczyny zorganizo-
wały wiele ciekawych wyda-
rzeń, przez co także niestety 
zarywały noce i opuszczały dni 
szkolne.  
 
Jednym z wielkich wydarzeń 
była akcja „Tanecznym Hakiem 
Wygramy Z Chłoniakiem”, 
dziewczyny zaczęły spotkanie 
od krótkiego wprowadzenia. 
Poinformowały osoby obecne 
co to tak naprawdę jest rak 
układu limfatycznego, a potem 
zaczęła się zabawa ! Na począt-
ku na parkiet weszły panie oraz 
czwórka zapalonych do ćwiczeń 
chłopców, którzy pokazali, że 
każdy może tańczyć zumbę.  
 
W przerwie pomiędzy dwoma 
częściami ćwiczeń tanecznych 
nadeszła pora na pokaz Crossa. 
Niesamowicie ciężkie ćwiczenia 
zaskoczyły obecnych na sali. 
Wszystko udało się niesamowi-
cie, a dziewczyny były bardzo 
zadowolone z efektu. Każda 
akcja organizowana przez 
uczestniczki konkursu „Mam 
haka na raka” kończyła się 
sukcesem. Było to do przewi-
dzenia, a utwierdziła nas w tym 

wypowiedz jednej z członkiń 
zespołu.  
- Najwięcej pracy to robota 
papierkowa. Nieraz zarywały-
śmy nocki oraz poświęcałyśmy 
godziny szkolne, aby to wszyst-
ko było zrobione porządnie i na 
czas, ale dzięki temu jesteśmy 
bardzo dumne z efektów naszej 
pracy. 
 
 A oto reszta wywiadu przepro-
wadzona z Aleksandrą Zastępą 
Zuza : Podstawowe i pewnie 
zadawane przez wszystkich 
pytanie. Co was skusiło to 
wzięcia udziału w tej akcji ? 
Ola : Głównym impulsem, 
który zachęcił nas do wzięcia 
udziału w ogólnopolskim pro-
gramie „Mam haka na raka” 
było przeprowadzenie jeszcze 
w naszych szkołach gimnazjal-
nych, do których uczęszczały-
śmy prelekcji przez grupę 
„Adrenalina”, która rok temu 
brała udział w całej tej akcji. 
Stało się to też dzięki wyboro-
wi profilu w liceum, wszystkie 
cztery poszłyśmy do klasy 
pedagogiczno-psychologicznej, 
gdzie jeszcze bardziej zaszcze-
piono w nas ten pomysł.  
 
Z : Od czego to wszystko się 
zaczęło, kto was poinformo-
wał o tym że jest to także 
organizowane w waszej szko-
le?  
O : Wiele informacji dostały-
śmy od obecnej pani opiekun, 
koordynatorki całego wydarze-
nia i psychologa szkolnego 

Pani Elżbiety Dróżdż.  
Z : Jakie były wasze pierwsze 
działania, dzięki którym 
zaszłyście już tak daleko?  
O : Nie wiedziałyśmy od czego 
zacząć, było dosyć ciężko. 
Jednak gdy zaczęłyśmy, poszło 
wszystko gładko. Po pierwsze 
musiałyśmy przede wszystkim 
nauczyć się, dowiedzieć dużo 
na temat chłoniaka. Pomogły 
nam w tym lekcje umieszczane 

na stronie mamhakanaraka.pl. 
Na podstawie danych, które 
zebrałyśmy musiałyśmy stwo-
rzyć prezentacje, na której 
bazowały nasze prelekcje. 
Pierwszym działaniem było 
przeprowadzenie ankiety na 
rynku w Krapkowicach wśród 
40 osób, które spotkaliśmy na 
ulicy. Nasze prelekcje prowa-
dziłyśmy począwszy od klubu 
motocyklowego, siatkarskiego, 
klubu wokalisty poprzez przed-
szkola aż do prelekcji w szko-
łach. Potem poszło zdecydowa-
nie z górki.  
 
Z : Czyli grono odbiorców 
było dość spore. Jak zareago-
wałyście na wieść, że ludzie 
interesują się tym ? Pomaga-
ją wam, biorą udział w ak-
cjach organizowanych przez 
waszą grupę ? 
 
O: Liczyłyśmy na sukces, ale 

obecne efekty, 
to więcej niż 
się spodziewa-
łyśmy. Miały-
śmy nadzieję, 
że nasza dzia-
łalność zosta-
nie przyjęta 
bardzo pozy-
tywnie i tak 
było. Ludzie 
chętnie słu-
chali, intereso-
wali się co 

mamy do powiedzenia, brali 
udział w konkursach, propono-
wali swoją pomoc. Oczywiście 
zdarzało się nam spotkać oso-
by, które nie były chętne do 
jakichkolwiek działań, ale była 
ich mała część spotkanych nam 
na drodze.  
 
Z : Jak wyglądała organiza-
cja imprez, do kogo pisały-
ście, jak udało wam się zdo-

być tak wielkie poparcie 
pośród mediów ?  
O : Największym wsparciem 
była nasza Pani opiekun, rodzi-
na, sponsorzy (firma SEN-
TREX, PV Volley Krapkowi-
ce, hurtownia SAD-MAR i 
AGA), nasi patroni oraz pla-
cówki, z którymi nawiązały-
śmy współpracę. Od samego 
początku bardzo zaangażowany 
w naszą akcję był Starosta 
Krapkowic Pan Maciej Sonik. 
Pomagał nam w każdy możli-
wy sposób, był z nami całym 
sercem. Ogromnej otuchy i 
motywacji dodawali nam rów-
nież nasi przyjaciele.  
 
Z : Co planujecie w dalszej 
części całej akcji ?  
O: Już przeprowadziłyśmy 
wszelkie zamierzone działania, 
wszystkie prelekcje są za nami, 
wszystko co chciałyśmy zorga-
nizować zorganizowałyśmy. 
Teraz trzymamy kciuki, aby 
zakwalifikować się do drugie-
go etapu, który polega na na-
kręceniu spotu reklamowego 
do telewizji i radia. Pomimo 
końca zbliżającego się wielki-
mi krokami nadal chcemy 
działaś w regionie i uświada-
miać ludzi co takiego mogą 
spotkać na swojej drodze.  
 
Z : Życzę wam z całego serca 
powodzenia i trzymam moc-
no kciuki aby wszystko się 
udało.  
 
Dziewczyny nadal biorą się za 
robotę i walczą do ostatniej 
chwili. Trzymamy mocno 
kciuki i czekamy na kolejne 
efekty ich pracy.  
 

Zuzanna Krygier  
Julia Dobiecka  
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Badanie kompetencji w Gimnazjum 

 INFORMACJE * Osiągnięcia 

Instytut Badań Kompetencji 
jest stowarzyszeniem powoła-
nym w 2000 roku. Prowadzi 
badania kompetencji uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych na wszystkich pozio-
mach kształcenia.  
 
Instytut Badań Kompetencji 
bada kompetencje uczniów, 
diagnozuje ich osiągnięcia 
szkolne, by wskazać mocne i 
słabe strony wiedzy oraz umie-
jętności. 

 
 
Etap gminny konkursu z geo-
grafii - MAMY ZWYCIĘZ-
CĘ! 
 
Pierwsze miejsce zajął Kamil 
Mientus, uczeń klasy III Gimna-
zjum Dwujęzyczego  i zakwali-
fikował się do III etapu woje-
wódzkiego. 
 
Mamy już wyniki etapu miejsko 

W dniach 13-15.01.2013 r. 
uczniowie Gimnazjum zmagali 
się z testem: 
    z języka polskiego oraz 
historii i wiedzy o społeczeń-
stwie, 
    z matematyki oraz przed-
miotów przyrodniczych, 
    z języka angielskiego. 
 
Warto również wspomnieć, że 
Instytut Badań Kompetencji – 
poza badaniem kompetencji – 
rozwija umiejętności poznaw-
cze uczniów w ExploraParku – 
Parku Nauki i Techniki, które-
go głównym przesłaniem jest 
stworzenie dzieciom i młodzie-
ży warunków do interaktywnej 
edukacji.  
 
ExpoloraPark poprzez kontakt 
z nauką i techniką, ułatwia 
dzieciom poznawanie świata i 
dowodzi, że nauka oraz techni-
ka są integralną częścią co-
dzienności. 
 

SN 
 

-gminnego KONKURSU Z 
GEOGRAFII, który odbył się 
05.02.2014 r. w Zespole Szkół 
Sportowych nr 1 w Krapkowi-
cach.  
 
Pierwsze miejsce zajął Kamil 
Mientus, uczeń klasy III Gim-
nazjum Dwujęzycznego, uzy-
ska ł 72  pkt  (90 %) i  
 

Jesteśmy najlepsi w powiecie! 
Drodzy Uczniowie, ważne jest 
Wasze zaangażowanie, by 
utrzymać I miejsce. 
 
Akcja polega na zbiórce: zuży-
tych płyt CD, DVD, opakowań 
po płytach CD/DVD, opako-
wań po kasetach magnetofono-
wych oraz kasetach VHS, 
telefonów komórkowych, 
ładowarek do telefonów, baterii 
(A, AA, AAA, C, D, 9V),  
 
 
zakwalifikował się do III etapu 
wojewódzkiego.  
 
Brawa również dla Svena 
Solischa z klasy II, który  uzy-
skał 64 pkt (80%) i zajął IV 
miejsce. 
 
GRATULACJE!!! 

SN 

kabli, przedłużaczy, pilotów do 
urządzeń elektronicznych, 
słuchawek, pendrive’ów, twar-
dych dysków, mp3, discmanów 
i walkmanów. 
 
Odpady te zbierane są do spe-
cjalnych pojemników, które 
znajdują się na korytarzach 
szkolnych - na parterze, pierw-
szym i drugim piętrze.  
 

SN 
 

Dyrektor Iwona Medwid, 
reprezentująca Zespół Szkół 
im. Jana Kilińskiego w Krap- 
kowicach , odebrała Certyfi-
kat Lidera Innowacyjnej 
Edukacji. 
 
W  r a m a c h  P r o g r a m u 
„Samorządowy Lider Eduka-
cji” zespół ekspertów złożony z 
naukowców dokonał oceny i 
akredytacji gmin i powiatów 
uczestniczących w projekcie, 
przyznając najlepszym spośród 
nich prestiżowe wyróżnienia i 
certyfikaty potwierdzające 
znaczące osiągnięcia w dzie-
dzinie lokalnej polityki eduka-
cyjnej i wspierania szkolnic-
twa.  

SN 

Wznawiamy akcję -  
"Stań po zielonej stronie mocy 

Certyfikat Lidera  
Innowacyjnej 

Edukacji 
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Było na próbę - co z tego wynika? 

 DODATEK SPECJALNY * Próbna matura 

Przedstawiamy Wam dodatek 
specjalny dotyczący próbnej 
matury z Operonem. Matu-
rzyści już znają jej wyniki, ale 
jak sprawa wygląda w całym 
kraju? Trzeba wziąć się do 
roboty czy można na prawdzi-
wą maturę machnąć ręką? 
Zobaczcie sami. 

Próbna Matura z Operonem 
edycja 2013/2014 oficjalnie 
dobiegła końca.  
 
Opublikowane wyniki stały się 
podstawą wytypowania najlep-
szych szkół ponadgimnazjal-
nych w poszczególnych woje-
wództwach. 

Ranking został skonstruowany 
na podstawie danych wprowa-
dzonych przez szkoły po za-
kończeniu egzaminu. 
 
Poniżej znajdziecie ranking 
ogólnopolski oraz rankingi 
wojewódzkie. W zestawieniu 
łącznym wybraliśmy dziesięć 
szkół z najlepszymi wynikami.  
Natomiast w zestawieniach 
lokalnych przedstawiamy trzy  

najlepsze placówki w danym 
regionie w podziale na przed-
mioty humanistyczne (j. polski, 
historia, WOS) i przedmioty 
matematyczno-przyrodnicze 
(matematykąa, fizyka, biologia, 
chemia, geografia).  
Oczywiście taki ranking nie 
jest jednoznacznie wymierny. 
Ale może posłużyć m.in. anali-
zie poziomu wiedzy uczniów 
na maturze właściwej.  

Procent uczniów którzy przystąpili do 
Próbnej Matury z Operonem według  
województw 

Wybieralność przedmiotów 
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Krapkowicki Wieczór Filmowy 

 DODATEK SPECJALNY * Próbna matura 

Klasa 3 G wzięła udział w 
wystawie Grand Press Photo. 
Co to za wystawa? 
 
To 176 najlepszych zdjęć praso-
wych minionego roku. Można je 
oglądać od 25 stycznia do 13 
lutego 2014 roku w Galerii 
Odrzańskie Ogrody (Al. Armii 
Krajowej 38, Kędzierzyn-
Koźle). 
 
Na wystawie można zobaczyć 
wszystkie finałowe zdjęcia: 60 
fotografii pojedynczych i 16 
fotoreportaży, które zostały 
wybrane przez jury spośród 
ponad 4,8 tys. nadesłanych. 
 
W konkursie nagrodzono zdję-
cie Michała Legierskiego, które 
otrzymało tytuł Zdjęcia Roku. 
Fotografia przedstawia mężczy-
znę wynoszącego krzyż z płoną-
cego kościoła. Wśród zdjęć nie 
mogło zabraknąć fotografii 
Samuela Arandy zwycięzcy 
World Press Photo 2012, który 
przewodniczył jury Grand Press 
Photo 2013. 
 
Ogólnopolski Konkurs Fotogra-
fii Prasowej Grand Press Photo 
organizuje od 2005 roku mie-
sięcznik „Press”. Celem konkur-
su jest promowanie polskiej 

fotografii prasowej i podnosze-
nie jej jakości. Grand Press 
Photo jest konkursem dla za-
wodowych fotoreporterów 
pracujących w redakcjach 
prasowych, internetowych, w 
agencjach fotograficznych oraz 
dla freelancerów. 
 
ZDJĘCIE ROKU - 
GRAND PRESS PHOTO 2013 

Autor: Michał Legier-
ski, Agencja Fotograficz-
na Edytor 
Mężczyzna wynosi krzyż 
z płonącego kościoła w 
Orzeszu-Jaśkowicach. 
Pożar wybuchł w nocy, 
gasiło go 30 sekcji straży 
pożarnej. Gdy tylko za-

uważono ogień, pod ko-
ściół zbiegło się wielu 
mieszkańców. Z kościoła 
wynoszono wszystko, co 
dało się uratować, roze-
brano nawet częściowo 
organy, by je ocalić.  
 

SN 

Repertuar 

Grand Press Photo naprawdę GRAND 
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Piwne wyzwanie - na śmierć! 

 PROBLEM * Nowa moda 

Całkiem niedawno na Facebo-
oku pojawiła się nowa gra: 
Piwne wyzwanie. Polega ona 
na tym, że ktoś wypija na raz 
cały kufel piwa, a potem no-
minuje do podjęcia wyzwania 
trzy wybrane osoby, które 
oznacza pod filmikiem doku-
mentującym jego czyn. Miała 
być zabawa, są ofiary śmier-
telne. 
 
"Zabawa" nazywa się NekNo-
mination i pochodzi z potoczne-
go określenia "to neck a drink", 
czyli picie do dna, zerowanie. 
Jeżeli nominowana osoba w 
ciągu doby nie podejmie wy-
zwania, powinna postawić wy-
zywającemu skrzynkę piwa. 
Dobry sposób na zdobycie 
alkoholu? Nic bardziej mylne-
go. 
 
O ile w Polsce najczęściej wy-
zywa się ludzi do picia piwa, o 
tyle w innych krajach pija się 
inne alkohole. I tak policja z 
Wielkiej Brytanii oficjalnie 
potwierdziła, że są ofiary śmier-
telne. 20-latek zmarł po wypiciu 
dużej ilości wódki, whisky, 
piwa i wina, a 29-latek zszedł 
po wypiciu na raz pół litra wód-
ki. 

 
Ofiary śmiertelne na całym 
świecie stały się powodem 
bojkotowania gry i naciskania 
na Facebooka, by skasował 
portale promujące tę "zabawę". 
Strona "Stop NekNominate" 
ma ok. 70 tys. lajkowiczów, a 

pol ski j ej odpowiednik 
"Żałosne Piwne Wyzwanie" 41 
354.  
 
Wiemy, że niektórzy uczniowie 
naszej szkoły podjęli wyzwa-
nie. Radzimy jednak zastano-
wić się nad konsekwencjami. 
Dlaczego to jest takie niebez-
pieczne? 
- Picie dużej ilości alkoholu na 
czas jest niebezpieczne, bo w 
krótkim czasie wprowadza się 
do organizmu dużą ilość czy-
stego alkoholu - powiedział 
"Gazecie Wyborczej" jeden z 
ratowników medycznych z 
ponadtrzydziestoletnim stażem 
pracy. - Jego stężenie szybko 
rośnie we krwi i może prędko 
przekroczyć zawartość określa-
ną jako śmiertelną, czyli 4 
promile. Byłoby to dużo trud-
niejsze, gdyby picie zostało 
rozłożone w czasie. Może być 
też tak, że ktoś cierpi na jakieś 
schorzenia, które ujawniają się 
właśnie w sytuacji nagłego 
wzrostu poziomu alkoholu we 
krwi.  
 
Jak zapatrują się na to internau-
ci? 
plorg 
Samoeliminacja idiotów ze 
społeczeństwa to rzecz bardzo 
wartościowa. 
Grać, grać i jeszcze raz grać!  
 
ar.co 
Dokładnie tak samo wyglądały 

zabawy niepiśmiennych parob-
ków w wiejskich knajpach w 
zapadłych powiatach Galicji 
100 lat temu. I też przygłupy 
zapijały się na śmierć.  
 
Borzek Piotrowski 
Proponuję tańsza grę-Kto wy-
trzyma więcej uderzeń kamie-
niem w głupi łeb.  
 
swietypentagram 
Tego czego wam nie mówią 
etykietki na piwku, winku, 
wódzi itd, to jest to że: alkohol 
etylowy jest rozkładany w 
systemie trawiennym człowie-
ka na truciznę zwaną aldehyd 
octowy - który jest właśnie tym 
środkiem który powoduje tzw. 
kaca i który właśnie zabija 
ofiary pijaństwa na miejscu. Ja 
się tego dowiedziałem dopiero 
jak zacząłem studiować chemię 
organiczną - po wypiciu sporej 
ilości alkoholi w życiu - ale czy 
teraz nadal piję? Nie, nie doty-
kam ani kropli alkoholu - nie 
tylko mąci ludzkie myśli i 
wyzwala głupotę, - ale truje i - 
zabija.  
 
Zatem przypominamy: do 
wszelkiego rodzaju nowych 
„mód” proponowanych przez 
różne portale społecznościowe 
radzimy podchodzić z rozwagą, 
bo może okazać się, że to, co 
miał być zabawą, finalnie 
będzie tragedią. 

SN 
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Jak destylować alkohol? 

 INFORMACJE * Projekty 

10.02.2014 odbyły się zajęcia 
na Wydziale Chemii Orga-
nicznej Uniwersytetu Opol-
skiego.  
 
Młodzież brała udział w zaję-
ciach laboratoryjnych z destyla-
cji alkoholu. Dla przypomnienia 
- destylacja to proces polegający 
na odparowaniu cieczy i skro-
pleniu wytworzonej pary. 
 
Zajęcia laboratoryjne  prowa-
dzone są w ramach programu 
promocji Wydziału Chemii 
Uniwersytetu Opolskiego  pt:  
 
 

Na zewnątrz pachnie już wio-
sną, a w szkole też... Pierwsze 
przygotowania do wiosennych 
świąt wielkanocnych, poczyni-
li dzisiaj nasi uczniowie z 
gimnazjum - Kuba (brawa dla 
naszego rodzynka!), Paulina, 
Karolina, Natalia oraz zapro-
szeni goście Julia i Laura.  
 
Pod kierunkiem pań: Gabrieli 
Ledwoch, Iwony Wodniak - 
Zawadzkiej oraz gościnnie  
Malwiny Szaja, ozdabialiśmy  

„Poprawa atrakcyjności studio-
wania na kierunku chemia w 
Uniwersytecie Opolskim”. 
Projekt obejmuje: 
    -organizację zajęć wyrów-
nawczych z matematyki, fizyki 
i języka angielskiego; 
    -wypłatę stypendiów dla 
studentów rozpoczynających 
studia I i II stopnia na kierunku 
chemia; 
    -wyposażenie pracowni 
dydaktycznych; 
    -wdrożenie nowych progra-
mów studiów; 
    -działania promujące studio-
wanie chemii w naszej uczelni. 

SN 

styropianowe jajka.  
 
Bawiliśmy się dzisiaj dwiema 
technikami: decoupage - tech-
nika serwetkowa i karczocho-
wo - wstążeczkowa. Najcie-
kawsze okazały się jajeczka ze 
wstążek. Każdy z nas miał inny 
pomysł, w rezultacie powstały 
jajka - kwiatki, jajka - kurczęta, 
jajka - zajączki, jajka z gatunku 
- ale jaja! 
 
Miło spędzone przedpołudnie 

naładowało nam 
akumulatory pozy-
tywną energią na 
cały dzień. Kre-
atywność pobudzo-
na naszą wyobraź-
nią , pozwoli ła  
jeszcze bardziej 
poczuć w powie-
trzu wiosnę! 
 
 

    SN 
 

Zaczęło się niewinnie. To 
miało być kolejne zadanie 
dodatkowe dla profilu dzien-
nikarskiego: nauczyciel Grze-
gorz Podsiadło wraz z ucznia-
mi klasy Ia zaproponowali, 
by nakręcić krapkowicką 
wersję słynnej już na cały 
świat piosenki Pharella Wil-
liamsa „Because I’m happy”.  
 
Mania na bycie szczęśliwym 
ogarnęła cały świat, więc dla-
czego nie Krapkowice? Szkol-
ny projekt, który od początku 
do końca nie miał być filmem 
promocyjnym miasta spotkał 
się z zainteresowaniem mło-
dych mieszkańców miasta. 
 
Grupa uczniów podczas ferii 
zimowych wyszła na ulice 
miasta, by zarazić innych 
szczęściem. Okazało się jed-
nak, że o ile młodsi z chęcią 
brali w tym udział, o tyle starsi 
mieszkańcy nieufnie podcho-
dzili do uczniów, jakby bycie 
szczęśliwym i uśmiechniętym z 
góry było czymś podejrzanym.  
 
Nie zraziło to uczniów naszej 
szkoły i były kontynuowane 
prace nad teledyskiem. Do 
dyspozycji młodzi mieli zupeł-
nie amatorski sprzęt i brak 
doświadczenia w operowaniu 
kamerą (czy też bardziej: apa-
ratem i komórką). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiedy projekt osiągał już efekt 
końcowy na jednym z portali 
informacyjnych pojawiła się 
wiadomość o kręceniu oficjal-
nej wersji krapkowickiej tego 
klipu. Zgłosiło się do niego 
wiele osób, co pokazuje, że w 
naszym mieście warto być 
szczęśliwym. Przy wykorzysta-
niu profesjonalnego sprzętu i 
ekipy operatorów powstanie 
klip mogący być wizytówką  

Krapkowice are happy! 

Szkoła artystów 

miasta. Ale to jednak coś inne-
go, niż zwykły projekt szkolny, 
zupełnie inna ranga, zupełnie 
inny poziom, zupełnie inny cel.  
 
Dlatego dziwi fakt, że pojawiły 
się głosy hejtujące tak pozy-
tywną rzecz, jak zachęcanie do 
bycia uśmiechniętym.  
 
Na szczęście tego typu komen-
tarze to była znikoma część [a 
mówiąc konkretniej: jeden z  
dwóch hejtujących] w powodzi 
pozytywów, jakie spłynęły na 
uczestników biorących udział 
w tym projekcie. W ciągu 
pierwszych 5h klip zobaczyło 
ponad 650 osób!!!], co jest nie   
lada osiągnięciem. 
 
W internecie wypowiadali się 
nawet mieszkańcy innych 
miast, mówiąc, że „efekt wow 
został osiągnięty”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cieszę się, że inicjatywa 
wyszła od uczniów. Miejmy 
nadzieję, że takie akcje, które 
mają propagować pozytywne 
wartości zachęcą młodych 
ludzi do uśmiechu i pokażą, że 
lepiej być szczęśliwym i rado-
snym człowiekiem, niż siedząc 
przed komputerem i nie dając 
nic od siebie narzekać jak to 
jest źle w naszym mieście. - 
mówi wychowawca Ia, Grze-
gorz Podsiadło. 

SN 
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W Cordobie nigdy nie pada 

 INFORMACJE * Comenius 

Kolejne spotkanie w ramach 
projektu Comenius miało 
miejsce w Hiszpanii. Po Ru-
munii, Grecji, Litwie i nieza-
pomnianej wizycie w Polsce, 
przedstawiciele wszystkich 
krajów pracowali nad projek-
tem w Cordobie. 
 
W nocy z 9 na 10 lutego przed-
stawiciele naszej  szkoły 
(nauczyciele wraz z uczniami) 
wyruszyli w pierwszą podróż do 
trzeciego co do wielkości miasta 
Andaluzji. Po wielu godzinach 
dotarli do Cordoby.  
 
Przez całą drogę oczami duszy 
wyobrażali sobie palmy skąpane 
w słońcu i nawet czuli jego 
ciepło na skórze. Zderzenie z 
rzeczywistością było jednak 
dość bolesne... „W Cordobie 
nigdy nie pada” powtarzali 
gospodarze. A wszystkich przy-
witał ulewny deszcz! I ten 
deszcz nie odpuścił do ostatnie-
go dnia pobytu. Najlepiej wie-

dzą o tym uczennice klasy III B 
– Marta, Żenia i Werka. Być 
może do dziś suszą buty... 
 
Guadalquivir – rzeka, która 
przepływa przez Cordobę – 
zwykle o tej porze roku przy-
pominająca górski strumyk, nie 
mieściła się w swoim korycie. 
Mimo to wszyscy uczestnicy 
wyprawy - zmarznięci i prze-
moczeni zwiedzali przepiękne 
miejsca: meczet porażający 
swoim ogromem i wielokultu-
rowością, jak cała Cordoba, 
dzielnicę żydowską z urzekają-
cymi, wąskimi uliczkami, 
pełnymi sklepików, barów 
„tapas” i turystów. W strugach 
deszczu podziwiali kaskadowe 
baseny Alcazaru (zespół pała-
cowo – ogrodowy) i Puente 
Romano – most z czasów 
rzymskich odrestaurowany 
kilka lat temu.  
 
Słońce zaświeciło dla naszych 
turystów w Granadzie. La 

Alhambra – pałace i ogrody – 
tonęły w nim i czarowały na 
każdym kroku. Ponoć tego 
miejsca nie można opisać 
słowami. Trzeba je po prostu 
zobaczyć. Dużą atrakcją był dla 
wszystkich również udział w 
wydarzeniach kulinarno - kul-
turalnych takich jak: tańczenie 
sevillany (odmiana flamenco), 
degustowanie salmorejo (gęsty 
chłodnik pomidorowy) i domo-
wej roboty paelli. 
Wizyta w Hiszpanii wpisała się 
w stu procentach w tytuł pro-
jektu: BE HEALTHY, BE 
ACTIVE. Uczestnicy wrócili z 
wrażeniem, że jeszcze nigdy 
nie przewędrowali tylu kilome-
trów. 

Na koniec pochwała dla uczen-
nic Skórzaka – zmokły do 
suchej nitki, nie miały z kim 
porozmawiać po angielsku 
(Hiszpanie mają z tym ogrom-
ny problem), czasem były 
głodne, a mimo to przeżyły z 
uśmiechem na twarzach. Wy-
trzymały nawet 10 godzin na 
lotnisku w Paryżu.  

Mimo niedogodności z pewno-
ścią wszyscy zapamiętają ra-
dość z obcowania z ludźmi z 
różnych krajów – to przecież 
niezapomniane wrażenie...  
 

SN 

Zabytki Cordoby 
 
    Alkazar – zespół fortyfikacji 
z czasów panowania Umajja-
dów. Przebudowany przez 
Alfonsa XI w latach 1327-
1328, a później wzbogacony o 
ogrody i łaźnie. Siedziba Izabe-
li Kastylijskiej i Ferdynanda 
Aragońskiego i sądu inkwizy-
cyjnego w czasie wojny z 
Grenadą. Są tam piękne ogrody 
z sadzawkami i fontannami 
oraz rzymskie mozaiki i sarko-
fag z III w. 
    Mezquita – przebudowany 
na katedrę meczet, jedno z 
najwspanialszych dzieł archi-
tektury islamu. Zajmuje teren o 
wymiarach 179x128 metrów 
otoczony murem z wieżą-
dzwonnicą (dawnym minare-
tem, na którym wzorowano się 
w krajach islamskich). Budo-
wany od 785 do końca X wieku 
na fundamentach świątyni 
rzymskiej i na murach istnieją-
cej wówczas bazyliki Wizygo-
tów. Po zdobyciu Kordoby 
przez chrześcijan, na środku 
sali modłów meczetu zbudowa-
no w XVI wieku katedrę. Kie-
dy w 1526 cesarz Karol V 
przybył tutaj był wstrząśnięty 
tym widokiem i podobno po-
wiedział: „zniszczyliście coś, 
co było jedyne w swoim rodza-
ju i postawiliście coś, co można 
zobaczyć wszędzie”. Wnętrze o 
wysokości 11,50 metrów, z 850 
kolumnami połączonymi pod-
kowiastymi łukami robi wraże-
nie labiryntu. 
        Kościół Santa Marina 
najstarszy zachowany kościół 
w Kordobie, którego budowa 
została rozpoczęta w 1236 
roku, przebudowany w XVIII 
wieku. Na zewnątrz surowa, 
masywna budowla z rozetą na 
frontowej ścianie. Wewnątrz 
XV wieczna kaplica Capilla de 
los Orozcos z wystrojem w 
stylu mudejar.     
    Puente Romano – 16 łukowy 
most nad Gwadalkiwirem, 
zbudowany za czasów Augu-
sta, wielokrotnie przebudowy-
wany. 
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Krapkowicki polonez na szczęście – zatańczony! 

 

Po raz pierwszy w historii 
Krapkowic 4 marca odbył się 
polonez maturzystów, który 
został zatańczony przez około 
120 uczniów z naszego powia-
tu. Oby to przyniosło naszym 
maturzystom szczęścia, bo 
matura już w maju. 

O godzinie 12.oo uczniowie 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana Kilińskiego i Zespołu 
Szkół im. Piastów Opolskich w 
Krapkowicach, Zespołu Szkół z 
Gogolina oraz Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II  ze Zdzieszo-
wic wraz z burmistrzem panem 
A n d r z e j e m 
Kasiurą, Staro-
stą Krapkowic-
k im pa n e m 
Maciejem Soni-
kiem zatańczyli 
na krapkowic-
kim rynku polo-
neza pod przewodnictwem 
tancerzy z Akademii Tań-
ca ,,Maestro’’.  
 
 Dominika Bassek wraz z Ada-
mem Niewaldą przeprowadzili 
wydarzenie, które odbyło się na 
rynku. Uczniowie sami przyzna-
ją, że sam pomysł był bardzo 
ciekawy z tego względu, iż 
maturzyści z powiatu mogli 
zatańczyć po raz pierwszy ra-
zem. Aby tradycji stało się za 
dość dziewczyny otrzymały 

czerwone wstążeczki, które 
mają symbolizować szczęście 
na egzaminie dojrzałości. Każ-
dy dostojnie w szalikach i 
kurtach dał się ponieść rytmo-
wi poloneza. Organizatorzy 
zadbali o każdy szczegół, bo na 
rynku pojawił się kominiarz. - -  

- Drodzy maturzyści mam 
nadzieję, że złapaliście się za 
guzik! - mówił. 
Wydarzenie zakończyło się 
przemówieniem burmistrza 
oraz starosty, który stwierdził, 
że plusem tegorocznego polo-
neza jest fakt iż sam nie będzie 

musiał pisać 
matury. Pano-
wie życzyli 
s z c z ę ś c i a , 
p o ł a m a n i a 
piór i zdanej 
w z o r o w o 
matury. Kto 

wie, może wydarzenie przyczy-
ni się do stuprocentowych 
wyników matur? Miejmy na-
dzieję, że tak! 
 
 W imieniu maturzystów dzię-
kujemy pani Joannie Bassek, 
redaktor naczelnej Tygodnika 
Krapkowickiego za pomysł 
oraz patronom medialnym za 
wsparcie tego wydarzenia i 
organizację. Dziękujemy, że 
jesteście z Nami. 

Milena Walczak 

Z okazji Dnia Kobiet  
ucznio wski przygotował 
uroczystości związane z ob-
chodami tego święta.  
 
10 marca w sali gimnastycznej 
zgromadziły się klasy, chcące 
dopingować swoim przedstawi-
cielkom.  

Konkurencje był . Dziewczyny 
musiały wykazać się wiedzą o 
prawach kobiet, a także zaim-
ponować publiczności i jury 
swoją osobą.  
- Chciałabym, aby był pokój na 
świcie - mówiła Maja Soko-

Miss Skórzaka 2014 wybrana 
łowska, ironicznie wyśmiewa-
jąc standardowe  kandydatek 
na miss.  
 
Dziewczyny musiały także 
wykazać się zręcznością w 
wiązaniu krawatów oraz w 
chodzeniu po linii prostej na 
szpilkach. 

Ostatecznie Miss Skózaka 
2014 została przedstawicielka 
klasy Ia - Paulina Mrosek. 
Spośród zasiadających w jury 
pań tytuł Miss Nauczycielek 
otrzymała Ewa Pospieszczyk. 
Gratulujemy!                       SN 
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Było tłusto! 

 INFORMACJE * Święta 

Tłusty Czwartek jest to ostat-
ni czwartek przed Wielkim 
Postem. W tym roku obcho-
dzony był 27.02, rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału i 
jest wstępem do udziału w 
hucznych zabawach, pełnych 
jedzenia i picia balach karna-
wałowych.  
 
W ten dzień dozwolone jest 
objadanie się pączkami lub 
faworkami. Dawniej w polskich 
domach objadano się kiełbasami 
i innymi potrawami, które były 
bardzo tłuste. Istnieje przesąd, 
jeśli ktoś w Tłusty Czwartek nie 
zje ani jednego pączka, to w 
dalszym życiu nie będzie mu sie 
wiodło. Z okazji tego święta 
organizowane są różne konkur-
sy, które polegają na jak naj-
szybszym jedzeniu pączków. W 
Gogolinie organizowany był 
 

 
Luty wszystkim kojarzy się z 
miesiącem zakochanych. 
,,Walentynki” zagościły w 
naszym kraju kilkanaście lat 
temu i od razu podbiły serca 
Polaków.  
 
Święty Walenty jest patronem 
zakochanych, ale nie tylko oni 
obchodzą to święto. Każdy w 
tym dniu może obdarować  
„Walentynką” osobę, która jest 
mu bliska. ,,Walentynki” zago-
ściły także w  naszej  szkole.  
 
Kilka dni wcześniej pojawiła się 
walentynkowa skrzynka poczto-
wa, do której uczniowie anoni-
mowo mogli wrzucać ozdobne 
kartki z życzeniami  lub  wyzna-
niami dla wybranej osoby. Na 
korytarzach pojawiły się walen-
tynkowe ozdoby. 14 lutego  
nastąpiło  otwarcie skrzynki  i 
wręczenie  listów. 
 

Nie jest tak źle!  
 
tłusty czwartek w Gminnym 
Centrum Kultury im J.Lipki, 
organizatorzy zapewnili szereg 
atrakcji muzycznych oraz 
słodki poczęstunek! 

 
Karolina Staniszewska 

 
Taki dzień jest miłą odskocznią 
od codziennych zajęć . Pomysł 
walentynkowej poczty daje 
możliwość  wszystkim w dys-
k retny spo sób  obda ro -
wać ,,Walentynką”  osoby , na 
których nam zależy, a  nadaw-
cy nie mają śmiałości aby to 
okazać. 

Nowy Jork , Paryż, Londyn, 
Opole, a teraz także Krapkowi-
ce mają swoją wersję teledysku 
do piosenki Pharrella Wil-
liamsa – Happy. Zdjęcia reali-
zowane były przez uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego w 
ramach… zadania domowego. 
- tak rozpoczyna się krótki 
reportaż radiowy poświęcony 
projektowi "Krapkowice are 
happy", który wykonali 
uczniowie klasy Ia. 
 
Pokazanie miasta, jego najcie-
kawszych zakątków, a także 
mieszkańców- to główny cel 
realizowanych na całym świe-
cie, a także w Polsce teledy-
sków do przeboju Pharrella 
Williamsa. Uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego zdjęcia 
realizowali nie tylko z chęci 
pokazania szczęśliwego oblicza 
Krapkowic, ale także z powodu 
zadania domowego. - można 
było usłyszeć w audycji Radia 
Vanessa. 
 
- Postanowiliśmy wyjść na 
przeciw tej modzie, która poja-
wiła się w intenecie, na kręce-
nie teledysków promujących 
bycie szczęśliwym, po prostu. A 
że mam szczęśliwą i radosną 
klasę postanowiłem całkowicie 
oddać głos uczniom i wzięli 
sprawy w swoje ręce - stąd taki 
świetny efekt. - mówił wycho-
wawca klasy Grzegorz Podsia-
dło. 

Zdjęcia do klipu powstawały w 
miejscach, gdzie uczniowie 
przebywają po zajęciach, czy 
którymi udają się do szkoły. Z 
teledysku emanuje energia, 
spontaniczność i oczywiście 
szczęście. 
 
- Jest to duża satysfakcja z 
tego, że możemy działać w 

Profile medialne  
coraz bardziej medialne! 

Krapkowicach, że zachęcamy 
ludzi do świetnej zabawy. - 
wyjaśniła Zuza Krygier z Ia. 
 
- Po prostu dobrze się bawili-
śmy i fajnie spędzaliśmy ferie 
przy tym zadaniu - dodała Julka 
Dobiecka z tej samej klasy. 

Z wypowiedzi dziewczyn 
słychać, że doskonale czują   
się podczas kontaktu z media-
mi, a tym samym... są dobrym 
materiałem na dziennikarki: 
aktywne, pomysłowe, potrafią-
ce się odnaleźć w sytuacjach 
stresowych.  
 
Podobnie jest z maturzystami z 
profilu dziennikarskiego. Pod-
czas spotkania maturzystów z 
powiatu krapkowickiego na 
rynku w celu odtańczenia 
wspólnie poloneza stanęli nie 
tylko w pierwszej parze. Tuż 

po zakończeniu tańca udzielili 
wywiadu przed kamerami.  
 
To pokazuje, że uczniowie 
naszej szkoły nie boją się wy-
zwań, a nawet jeśli odczuwają 
mały strach - potrafią go szyb-
ko zniwelować. 
Tak trzymać! 

SN  

Miłośnie tak! 

Walenty z wykształcenia był 
lekarzem, z powołania du-
chownym. Żył w III wieku w 
Cesarstwie rzymskim za pano-
wania Klaudiusza II Gockiego. 
Cesarz ten za namową swoich 
doradców zabronił młodym 
mężczyznom wchodzić w 
związki małżeńskie w wieku 
od 18 do 37 lat. Uważał on, że 
najlepszymi żołnierzami są 
legioniści niemający rodzin. 
Zakaz ten złamał biskup Wa-
lenty i błogosławił śluby mło-
dych legionistów. Został za to 
wtrącony do więzienia, gdzie 
zakochał się w niewidomej 
córce swojego strażnika. Le-
genda mówi, że jego narzeczo-
na pod wpływem tej miłości 
odzyskała wzrok. Gdy o tym 
dowiedział się cesarz, kazał 
zabić Walentego. W przed-
dzień egzekucji Walenty napi-
sał list do swojej ukochanej, 
który podpisał: „Od Twojego 
Walentego”. Egzekucję wyko-
nano 14 lutego 269. 
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Paweł Data w półfinałach pingla 

 INFORMACJE * Sport 

Paweł Data, uczeń klasy II 
Gimnazjum Dwujęzycznego, 
przeszedł do półfinałów woje-
wódzkich zawodów w tenisie 
stołowym. 
 
10 stycznia w Strzeleczkach 
odbyły się zawody w tenisie 
stołowym. W zawodach wystar-
towało dwoje naszych uczniów: 
Paweł Data kl.IIG i Iwona 

 Uczennice Liceum wzięły 
dzisiaj udział w Powiatowych 
Rozgrywkach Piłki Siatkowej 
szkół ponadgimnazjalnych, 
które odbyły się w Gogolinie. 

Dannheising kl.IIIG. Iwona 
zajęła 8 miejsce. Natomiast 
Paweł doszedł do finału, w 
którym zajął 2 miejsce premio-
wane przejściem do półfinałów 
wojewódzkich! 
 
Ostatecznie 5 lutego w Strzel-
cach Opolskich zajął on 6 
miejsce. 

SN 

 
Dziewczyny pokonały zespół z 
Zamku 2:0 oraz LO z Gogolina 
2:1! 
 

Pod hasłem Szkoła w Ruchu 
18.02.2014 odbył się Turniej 
Siatkarskich Czwórek. Dzięku-
jemy uczniom za ich aktyw-
ność w czasie ferii.  

W dniu 13.03.2014r. odbyła 
się lekcja wyjazdowa w jed-
nym z domów Stowarzysze-
nia Wzajemnej Pomocy 
"Barka" ze Strzelec Opol-
skich. W spotkaniu wzięli 
udział uczniowie klasy peda-
gogicznej. 
 
       Tema-
tyka zajęć 
dotyczyła 
problemu 
wyklucze-
nia spo-
łecznego. 
N a s z y m 
miej s ce m 
d o c e l o -
wym był Dom "Barki" w War-
mątowicach - Kaczorowni, 
znajdujący się na terenie fol-
warku po byłej stadninie koni. 
Dom usytuowany jest w 
"szczerym polu", wśród zieleni 
i urzekającej ciszy. Jest to jego 
duża zaleta. 
     "Barka" to miejsce, gdzie 
ludzie mogą uzyskać wsparcie i 
pomoc w wychodzeniu z uza-
leżnień, niezaradności życio-
wej, zagubienia oraz w usamo-
dzielnieniu się. Adresatami 
pomocy są kobiety, mężczyźni, 
więźniowie opuszczający za-
kłady karne oraz rodziny, które 
własnym staraniem nie są w 
stanie zapewnić sobie schronie-
nia i innych potrzeb niezbęd- 

Szczególne podziękowania dla 
didżeja, który zadbał o oprawę 
muzyczną!  
 

D.O. 

nych  do życia. 
 
      Uczniowie mieli okazję 
zapoznać się z zasadami życia 
w "Barce", formami udzielanej 
pomocy, poznać program wy-
chodzenia z bezdomności, 

poznać ideę streetworkingu, a  
także zwiedzić całe gospodar-
stwo.  
 
Duże wrażenie na wszystkich 
zrobiło świadectwo życia po-
szczególnych mieszkańców, 
którzy zdecydowali się opo-
wiedzieć swoją historię bez-
domności.  
 
Jak mogliśmy się przekonać, 
przyczyn bezdomności może 
być naprawdę wiele, nieko-
niecznie związanych z uzależ-
nieniami. 
 

SN 

W ferie do szkoły? Można! 

Sukces naszych siatkarek 

Wyjątkowa lekcja w Barce 
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 REKLAMY 

 

  

 REKLAMY 
 

Salon Skuterów i Rowerów Rowex powstał w 1998r. Od 
tego czasu, z niewielkiego sklepu rowerowego przeisto-
czył się w trzy salony skuterów i rowerów w Krapkowi-
cach, 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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