
  

tów, ale i  zaskoczył tym, w jaki 
sposób pewne osoby postrzegają 
siebie.  
 
Miłym akcentem tego dnia był 
wspólny grill. Warto podkreślić, 
że zajęcia integracyjne dla 
uczniów klas pierwszych to od 
wielu lat stały element działań 
wychowawczych w naszej szko-
le.  
 
Nowa forma, która została entu-
zjastycznie przyjęta, pozwoliła 
na wzajemne poznanie się 
wszystkich uczniów klas I. 
 

Malwina Szaja 

Nr  (7), 9 2013   skuzaknjus@wp.pl, www.lo.krapkowice.pl 

Polska  
mistrzem 
świata!!! 

mieli okazję spędzić miłe 
popołudnie w szkole, biorąc 
udział w imprezie integracyj-
nej pod hasłem „Dzień 
Pierwszaka”.   
 
Spotkanie miało umożliwić 
uczniom poznanie się w 
nieco luźniejszej atmosferze. 
Pod opieką wychowawców 
klas I – Agnieszki Ciotuchy, 
Gabrieli Ledwoch oraz peda-
goga szkolnego - Malwiny 
Szaja uczestniczyli w zaba-
wach i grach zespołowych.  
 
Młodzież stworzyła także 
swój autoportret, który ujaw-
nił wiele plastycznych talen-

Egzamin 
gimnazjalny 
i maturalny:  
informacje, 

wnioski,  
analizy 
i opinie. 
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na prawo 

jazdy 

Z pewnością zmiana szkoły 
to wydarzenie stresujące dla 
każdego młodego człowieka, 
niezależnie czy łatwiej przy-
chodzi mu nawiązywanie 
nowych znajomości, czy jest 
osobą nieśmiałą.  
 
Wiąże się przecież z koniecz-
nością odnalezienia się w 
zupełnie obcym środowisku, 
gdzie wszystko trzeba zacząć 
od początku. Podstawą pozy-
tywnego samopoczucia w 
murach nowej szkoły  jest 
przyjazna atmosfera i dobre 
relacje panujące w klasie.  W 
tym tygodniu uczniowie Li-
ceum Ogólnokształcącego 

Witamy Pierwszaków! 
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 INFORMACJE * Edukacja 

 

No i się zaczęło... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po dwumiesięcznej przerwie 
wakacyjnej młodzież wróciła 
do szkolnych ławek.  
 
W uroczystej inauguracji roku 
szkolnego udział brali nauczy-
ciele, dyrekcja, uczniowie, a 
także rodzice. Spotkanie roz-
począł przewodniczący szkoły 
Kamil Dziarmaga, który przy-
witał  zgromadzonych gości.  
Następnie głos zabrała  

dyrektor Iwona Medwid oraz 
wicestarosta Sabina Gorzkulla-
Kotzot, przyznając uczniom 
osiągającym wybitne wyniki w 
nauce roczne stypendium Rady 
Powiatu. 
 
Kochani życzymy Wam dobre-
go roku szkolnego! Pamiętajcie 
szkoła to nie tylko zdobywanie 
wiedzy, ale i przyjaźni. 

SN 

Z nauczycielem dookoła świata: 
Turcja 

W Turcji nauczyciele nie 
mogą liczyć na wolne w dniu 
ich święta. Nie oznacza to 
bynajmniej, że zawód ten nie 
cieszy się estymą w tym śród-
ziemnomorskim kraju.  
 
Mustafa Kemal Atatürk, wybit-
ny przywódca Turków z począt-
ków XX w., ustanawiając Dzień 
Nauczyciela w Turcji, określił tę 
profesję jako „nieporównywal-
ną” i wręcz – „świętą”. 
 
24 listopada, 12 grudnia oraz 1 
stycznia – to jedne z najważniej-
szych dat dla tureckiej oświaty. 
Pierwszy termin to oficjalny 
Dzień Nauczyciela w tym pań-
stwie. Drugi to rocznica uznania 
T ü r k  E g i t i m  D e r n e g i 
(tureckiego towarzystwa oświa-
towego) za organizację pożytku 
publicznego, zaś na 1 stycznia 
przypada rocznica jego powoła-
nia przez prezydenta Atatürka. 
Szczególną uwagę w kierunku 
nauczycieli kieruje się również 
19 maja, kiedy to obchodzi się 
Narodowy Dzień Młodzieży i 
Sportu. 
 
Jednak Dzień Nauczyciela nie 
jest obchodzony jako oficjalne 
święto państwowe. Częściej 
stanowi okazję do lokalnego 
wyrażenia uznania dla pracy 
pedagogów – spotkań przy 
tradycyjnej kawie tureckiej i 
tutejszym przysmaku – bakła-
wie. Spotkania dopełniają  

W ramach dodatkowych zajęć 
d zie n ni ka r s kic h  g r u p a 
uczniów spotkała się w nie-
dzielne popołudnie z prowa-
dzącym je nauczycielem Grze-
gorzem Podsiadło.  
 
W Krapkowickim Domu Kultu-
ry odbyły się zajęcia dotyczące 
sprawozdań dziennikarskich. 

niepowtarzalne dźwięki takich 
instrumentów, jak ney (rodzaj 
fletu) czy oud (uważany za 
pierwowzór lutni). 
 
Od kilku lat obchody Dnia 
Nauczyciela przebiegają jednak 
w cieniu walk o podniesienie 
dramatycznie niskiej stopy 
życiowej pracowników oświa-
ty. Ostatnie badania pokazują, 
że aż 45 proc. tureckich na-
uczycieli skarży się, iż pensje 
pozwalają im zaspokoić jedy-
nie podstawowe potrzeby. 
Ledwie 6,2 proc. przyznało, że 
ich sytuacja jest znośna bądź 
dobra. W tym roku zdespero-
wani nauczyciele postanowili 
w Dzień Nauczyciela wyjść na 
ulice. 
 
System oświaty w Turcji: 
– rok szkolny trwa 180 dni i 
jest podzielony na dwa seme-
stry; rozpoczyna się w drugim 
tygodniu września, kończy zaś 
w połowie czerwca następnego 
roku; 
– lekcja trwa 40 minut, prze-
ciętny dzień zajęć zaczyna się o 
godz. 9.00 i kończy ok. 15.00-
16.00; 
– w klasach I–V uczą samo-
dzielnie wychowawcy klas, a 
lekcje w klasach VI–VIII oraz 
niektóre przedmioty w klasach 
IV i V prowadzą nauczyciele 
przedmiotowi. 
 

Operon.pl 

- Nie wyobrażam sobie zajęć z 
dziennikarstwa, które miałyby 
polegać tylko na nauczaniu 
teorii w sali lekcyjnej - mówi 
Podsiadło - Dziennikarz musi 
być zawsze między ludźmi. 
 
Efekty regularnej pracy 
uczniów będziemy przedsta-
wiać na łamach naszej gazety. 

Dziennikarze w terenie 
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Zmiany w egzaminie  
na prawo jazdy 

 INFORMACJE * Dzieje się 

Tym z Was, którzy myślą o 
zapisaniu się na kurs prawa 
jazdy donosimy, że zmieniły 
się zasady zdawania egzami-
nu. To oznacza, że będziecie 
inaczej go zdawać, niż Wasi 
koledzy, którzy prawko mają 
już w kieszeni. 
 
Co się zmieniło? 
Teraz nie będziecie już musieli 
uczęszczać na teoretyczną część 
kursu na prawo jazdy. W za-
mian za to będzie możliwość 
przygotowywania się do tej 
części egzaminu samodzielnie, 
w domu. Jeśli jesteście systema-
tyczni i potraficie sobie zorgani-
zować czas sami to dla Was 
dobra wiadomość. Gorzej z 
tymi, którzy bardzo szybko 
ulegają rozkojarzeniu podczas 
nauki w domu. 
 
Będą także ujednolicone i jawne 
pytania. Każdy kursant będzie 
miał dostęp do 2500 pytań, 
spośród których 32 wylosuje na 
egzaminie.  
 
Kolejna zmiana da szansę zda-
wania egzaminu w tym samo-
chodzie, w którym kursant uczył 
się jeździć. Jednak w aucie 
takim będą musiały być zamon-
towane kamery, które będą 
nagrywały przebieg egzaminu.  
 
 

Dnia 21 
paździer-
nika w 
Krapko-
w i c k i m 
D o m u 
K u l tu r y 
odbył się 
przegląd 
zespołów 
połąc zo-
n y  z 
akcją charytatywną, której 
zadaniem było zebranie jak 
największej liczby pieniędzy 
dla potrzebujących. 
 
Wystąpili m.in. Marcin Horst, 
Zuzanna Krygier, Midrange, 
Znikający Punkt, więc każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. 
Wydarzenie było bardzo intere-
sujące, gdyż sprowadziło wiele 
ludzi, którzy chcieli dołożyć 
swoją cegiełkę dla potrzebują- 

Ostatnia zmiana dotyczy tych 
kierowców z prawem jazdy 
kat. B, którzy mają je od co 
najmniej trzech lat. Będą oni 
mogli, jak dotychczas, kiero-
wać samochodami do 3,5 tony, 
ale także… motocyklami o 
pojemności silnika do 125 cm 
sześciennych i mocy do 1l kW.  
 
To właśnie ta zmiana budzi 
najwięcej kontrowersji. Uważa 
się, że przez to na drogach 
wcale nie będzie bezpieczniej. 
Bo przecież na motocykl bę-
dzie mógł wsiąść nawet ten, 
który nigdy na nim nie jeździł i 
zgodnie z prawem wyjechać na 
ulice.  
 
Jednocześnie jesteśmy infor-
mowani, że poziom egzaminu 
nie zmieni się. I tylko zwykły 
Polak zachodzi w głowę - po 
co te kolejne zmiany? 

SN 
 

cych.  
 
Oby ta akcja nie była jedyną w 
tym rodzaju, ponieważ w za-
chęcający sposób przypomina 
się ludziom o tych, którzy 
potrzebują naszej pomocy. 
 
Do akcji włączyli się także 
uczniowie naszej szkoły, za co 
serdecznie dziękujemy. 
 

Tobiasz Ociepka 

 
 
 
 
 
 

Nasi na koncercie charytatywnym 

Nowatorski sposób 
 prowadzenia zajęć z chemii 

Młodzież Zespołu Szkół im. 
Jana Kilińskiego w Krapkowi-
cach bierze udział w specjali-
stycznych zajęciach laborato-
ryjnych odbywających się na 
Wydziale Chemii Organicznej 
UO w Opolu.  
 
Zajęcia te realizowane są w 
ramach projektu "Razem może-
my więcej" współfinansowane-
go przez Unię Euro-
pejską. Nasza pla-
cówka jest jedyna w 
powiecie krapko-
wickim, która bie-
rze udział w realiza-
cji tego przedsię-
wzięcia. Ćwiczenia 
dla młodzieży gim-
nazjalnej i licealnej  
prowadzone są  
przez doktora Da-
wida Siodłaka. 
UIczniowie pracują 
w grupach 15 osobowych, co 
umożliwia im samodzielne 
wykonywanie doświadczeń. 
 
Młodzież podczas zajęć będzie 
poszerzać wiadomości i rozwi-
jać umiejętności z zakresu roz-
dzielania i oczyszczania związ-
ków organicznych oraz reakcji 
charakterystycznych dla po-
szczególnych klas substancji 
organicznych. Ponadto ucznio-
wie będą planować i przeprowa-
dzać doświadczenia z wyżej 
wymienionego zakresu.  
 
Powyższe działania mają na 
celu  poszerzenie wiedzy 
uczniów dotyczącej praktyczne-
go zastosowania chemii orga-
nicznej  w życiu codziennym, 
rozwijanie umiejętności posłu-

giwania się sprzętem laborato-
ryjnym, wyrównywanie pozio-
mu wiedzy chemicznej mło-
dzieży oraz dostosowanie 
sposobu nauczania do progra-
mu studiów chemicznych w 
celu ułatwienia przyszłym 
potencjalnym studentom konty-
nuację kształcenia na poziomie 
wyższym. Dodatkowym ele-
mentem edukacyjnym zajęć 

będzie zapoznanie młodzieży z 
najnowszymi osiągnięciami 
naukowymi w dziedzinie che-
mii organicznej i ich zastoso-
waniem w praktyce. 
 
Nowatorski sposób nauczania 
chemii podczas współpracy 
naszej placówki z wydziałem 
chemii UO w Opolu ułatwi 
młodzieży zrozumienie wielu 
zjawisk zachodzących w natu-
rze oraz pokaże, że chemia nie 
jest przedmiotem teoretycznym 
i trudnym. Udział uczniów w 
tego rodzaju przedsięwzięciu 
pobudza ich zainteresowanie 
chemią, czego efektem jest 
wzrost popularności wyższych 
studiów przyrodniczych, me-
dycznych i ścisłych. 

Ewa Posor 
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Egzamin gimnazjalny - jak było? 

 INFORMACJE * Egzaminy 

Przedstawiamy Wam najważniejsze informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2014r., które ukazały się w oficjalnym 
raporcie OKE Wrocław. 
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 INFORMACJE * Egzaminy 

Po ogłoszeniu wyników tego-
rocznych matur zawrzało. 
Rezultaty są znacznie gorsze 
od zeszłorocznych, zatem 
mamy do czynienia z kryzy-
sem – czytamy w wielu tek-
stach. O komentarze poprosi-
liśmy Konsultantów Eduka-
cyjnych Wydawnictwa Ope-
ron. Oto one: 
 
„Matura, najważniejszy egza-
min w życiu, od jakiegoś czasu 
budzi emocje, a przecież nie 
powinien. Abiturienci powinni 
spokojnie podchodzić do kolej-
nych egzaminów, sprawdzać 
swoje wiadomości, umiejętności 
i po raz pierwszy mierzyć się z 
tak dużym stresem. Tymczasem 
co jakiś czas fundowane są 
kolejne zmiany i «ulepszenia». 
Maturzyści z niepokojem patrzą 
na edukacyjne eksperymenty, 
zamiast skupiać się na nauce. 
Potrzeba spokoju i stabilizacji. 
Uczniowie muszą poczuć się 
pewnie, powinni dostrzegać 
sens egzaminu i studiowania. 
Uczeń musi mieć świadomość, 
że egzamin dojrzałości to nie 
sztuczny i niepotrzebny twór, 
ale otwarta droga nowych moż-
liwości.” – zauważa Anna Pio-
trowska, polonistka z Radom-
ska. 
 
Podobnie rzecz widzi Dorota 
Bialik, nauczycielka I Liceum 
Ogólnokształcącego w Jaworz-
nie – „Żadnej ciągłości, żadnego 

pomysłu, żadnej strategii. 
Pomijanie przez urzędników 
wszystkich szczebli odpowie-
dzialnych za kształt edukacji 
wyniosłym milczeniem z do-
mieszką lekceważenia głosów 
nauczycieli, czyli tych, w rę-
kach których leży «młodzieży 
chowanie». Eksperymentowa-
nie na tym najmniej dochodo-
wym (w nierozumnym urzędni-
czym świecie) sektorze, jakim 
jest oświata. Brak daleko-
wzrocznego planowania i zro-
zumienia, że nikt, nawet tak 
odporny, jak polski nauczyciel 
i jego uczeń, nie może żyć 
nieustająco na wulkanie.”  
 
Potwierdza tę opinię Krzysztof 
Dusik, nauczyciel historii i 
wiedzy o społeczeństwie z 
Bielska Białej – „Obniżenie 
st a nda rdów,  co  chwi la 
«grzebanie» w podstawie pro-
gramowej, zmiany «niby na 
lepsze», hołdowanie nowym 
zasadom z Zachodu doprowa-
dzi nas do ruiny! Na Zachodzie 
już wycofują się z systemu 
bolońskiego, widząc, że nie 
zdał on egzaminu, a u nas?” 
 
Konsultanci Edukacyjni są też 
zgodni, że nie ma nic złego w 
tym, że nie wszyscy zdają 
maturę, która w założeniu 
powinna być czymś wyróżnia-
jącym zdolnych i chętnych do 
samorozwoju: „Przede wszyst-
kim kto powiedział, że wszy-

scy uczniowie liceów i techni-
ków muszą zdać egzamin 
maturalny.” – pisze Marek 
Gawlik – „Obecna sytuacja 
demograficzna i poprzednia 
polityka władz centralnych 
naszego państwa (-wanie więk-
szości zawodówek) spowodo-
wały, że część uczniów, która 
trafia do liceów i techników, 
nie powinna się tam znaleźć.”  
 
Dorota Bialik dodaje: „Brak 
etosu nauki, brak etosu ucznia, 
wreszcie brak etosu nauczycie-
la deprecjonują wartość eduka-
cji i prowadzą do spowszednie-
nia matury. No cóż – co po-
wszednieje, to parszywieje. 
Matura dawniej (czyli w cza-
sach przedreformatorskich) nie 
była i nadal nie powinna być 
dobrem o randze towaru z 
supermarketu. To elitarny 
przywilej, kolejny stopień 
wtajemniczenia, który może – 
nie musi ! – być dostępny 
każdemu, ale na który z pew-
nością trzeba ciężko zapraco-
wać…” 
 
Z kolei Tomasz Chlewiński 
pisze ostro: „Niskie wyniki 
tegorocznych matur to rezultat 
systematycznie obniżanej 
poprzeczki wymagań. Wśród 
maturzystów powstało wręcz 
przekonanie, że tego egzaminu 
nie sposób nie zdać. Najbar-
dziej obniżona została ranga 
egzaminu z języka polskiego, 

który w części ustnej stał się 
demoralizującym widowi-
skiem, gdzie uczeń udaje mą-
drego, a nauczyciele głupich, 
ale rykoszetem odbiło się to na 
prestiżu całej matury.” 
 
Poloniści mimo całkiem dobre-
go rezultatu matury z języka 
polskiego nie patrzą na wyniki 
zbyt optymistycznie. 
 
„Informacja, że 94 proc. matu-
rzystów zdało maturę z języka 
polskiego na poziomie podsta-
wowym wcale mnie, jako 
polonisty, nie cieszy. Ten 
dobry wynik nie świadczy o 
tym, że wyposażyliśmy matu-
rzystów w gruntowną wiedzę 
polonistyczną, choć zapewne 
większość nauczycieli poloni-
stów starała się to zrobić. W 
jaki sposób można skłonić do 
czytania lektur, skoro znajo-
mość całości utworu nie jest do 
niczego potrzebna? Uczniowie 
nieczytający często wypadają 
lepiej od czytających lektury, 
pod warunkiem, że mają wyż-
sze kompetencje językowe” – 
pisze z żalem Jolanta Bilska, 
polonistka z Radzynia Podla-
skiego. 
 
Podobnego zdania jest Piotr 
Iwaniec, polonista z Jeleniej 
Góry: „Słabe wyniki tegorocz-
nych matur, w sensie ogólnym, 
moim zdaniem wynikają z 
braku kompatybilności między  

Jak na tle całego kraju przedstawiają się wyniki województwa opolskiego? 

Nie każdy musi zdać maturę? 
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 INFORMACJE * Matura 
Treściami  
 
kształcenia i oczekiwaniami 
zawartymi w podstawie progra-
mowej i programach nauczania, 
a samym egzaminem dojrzało-
ści. Z perspektywy nauczyciela 
języka polskiego, psychologicz-
ne bajanie konieczne w przy-
padku wyboru tematu związane-
go z Potopem ma się nijak do 
warsztatu krytycznoliterackiego 
rozwijanego przez uczniów pod 
kuratelą nauczyciela w toku 
kształcenia. Maturzyści nie 
wpadli na to, że mają skoncen-
trować się li tylko na wskazaniu 
sztampowych cech osobowo-
ściowych bohaterów fragmentu 
Potopu, gdyż to wymagałoby od 
nich ograniczenia horyzontów 
myślowych."  
 
Wśród konsultantów pojawiły 
się także głosy krytyczne w 
stosunku do środowiska pedago-
gicznego. Karolina Pol, polo-
nistka z Gdańska: „Przyczynę 
(zarówno niskich wyników, jak 
i krytykowania uczniów) upa-
truję w tym, iż uczniowie nie są 
« w i e l o f u n k c y j n i » . 
«Wielofunkcyjność ucznia», a 
raczej brak tej cechy, rozumiem 
jako niemożność połączenia 
wiedzy i umiejętności. Ucznio-
wie albo uczą się partii materia-
łu na pamięć, albo nie uczą się 
cały rok szkolny, licząc na swój 
spryt i inteligencję w czasie 
egzaminu. Według mnie to nie 
uczniowie powinni być nie-
ustannie krytykowani. W związ-
ku z tą sprawą wzięłabym pod 
lupę nauczycieli. Wielu z nich 
zapomina o wykorzystywaniu w 
czasie lekcji metod, które zakty-
wizują ucznia do pracy i tym 
samym zachęcą go do nauki.” 
 
Oddzielne powody związane są 
z wynikami z matematyki. 
Ciekawe powody podaje jedna z 
konsultantek: „Po analizie fre-
kwencji uczniów z niezdaną 
maturą z matematyki, okazało 
się, że ich obecność na lekcjach 
tego przedmiotu wynosiła ok. 
60 proc. Wg obowiązujących 
przepisów wystarczy jedynie 50 
proc. obecności na zajęciach, by 
być klasyfikowanym. Ucznio-
wie doskonale o tym wiedzą i ci 
bardziej «przedsiębiorczy»(czyli 
bezczelni, lekceważący, pewni 
swoich możliwości) z tego 
korzystają. Z jakim skutkiem? 
Marnym dla nich, dla rodziców, 
nauczycieli, szkoły…” 
 
In n y k o n su l t a nt  p i s z e : 
„Poradzili sobie zdolniejsi, 

inteligentniejsi, pracowitsi i 
bardziej odpowiedzialni.” 
 
A Piotr Malecha mówi nam: 
„Obowiązkowa matura z mate-
matyki, którą wielu chciałoby 
zakwestionować, sprawdza nie 
tylko wiadomości, ale też 
umiejętność logicznego myśle-
nia. Miejmy nadzieję, że po-
wtarzane od lat wypowiedzi 
celebrytów w rodzaju: «w 
szkole szło mi bardzo dobrze, z 
wyjątkiem matematyki, hihihi-
hi…» oraz towarzyszące im 
o p i n i e  « e k s p e r t ó w »  i 
«publicystów» nie będą miały 
wpływu na ewentualne decyzje 
urzędników odpowiedzialnych 
za system oświaty w Polsce.” 
 
Jeden z konsultantów kończy 
wszystko stwierdzeniem: „Moi 
uczniowie przyznają, że przy-
czyny ich niepowodzenia leżą 
w niedostatecznym przygoto-
waniu na niższych poziomach 
nauczania oraz niesystematycz-
nej pracy samodzielnej. Dzi-
siejszy uczeń ma do dyspozycji 
internet, Akademię Khana, 
narzędzia, o których my nie 
mogliśmy nawet marzyć, a 
szuka wymówki pod hasłem 
«dyskalkulia». Nie tędy dro-
ga.” 
 
A jak sprawa wygląda, jeśli 
chodzi o matematykę? O wyni-
ki tegorocznej matury z mate-
matyki zapytaliśmy także auto-
rów publikacji do matematyki 
Wydawnictwa Operon – Hen-
ryka Pawłowskiego, autora 
podręcznika do zakresu rozsze-
rzonego oraz Kingę Gałązkę, 
przygotowującą obie części 
vademecum matematycznego.  
 
Henryk Pawłowski: 
„Tegoroczna matura z matema-
tyki rzeczywiście była trochę 
inna niż wszystkie dotąd. Czy 
trudniejsza? W moim przeko-
naniu wcale nie! Tyle tylko, że 
nie zawierała, jak dotąd, okle-
panych zadań . Wyraźnie hoł-
dowała zasadzie «zanim obli-
czysz, pomyśl», co idealnie 
wpisuje się w moją filozofię 
uczenia matematyki. Stałym 
problemem wszystkich matur 
jest presja czasu (jest go ciągle 
zbyt mało jak na tę liczbę 
zadań!) i na to głównie w tym 
roku narzekano. Uczniowie 
nauczani matematyki (czytaj: 
myślenia), a nie schematów 
rozwiązywania sztampowych 
zadań maturalnych, z tego-
roczną maturą poradzili sobie 
dobrze. 

Swoją drogą, szkoda, że wszy-
scy decydenci w naszym pięk-
nym kraju tak późno zaczynają 
przyzwyczajać społeczeństwo, 
że matura nie jest dla wszyst-
kich! Sama pani minister w 
swoim niedawnym wywiadzie 
przyznała, że ta matura ma 
zbliżyć uczniów do tego, co ich 
będzie czekało w przyszłości... 
No ale w przyszłym roku, 
oprócz wymagań szerszej 
podstawy programowej, bo-
lączką – i to chyba największą 
– będzie pomysł (według mnie 
wyjątkowo nietrafiony) kodo-
wania wyników 3–4 zadań 
otwartych, podyktowany tylko 
względami ekonomicznymi 
(obniży to i tak gigantyczne 
koszty sprawdzania matur. 
 
Konkludując – jako autor no-
wego podręcznika na rynku 
wierzę, że uczeń uczony mate-
matyki według filozofii, jaką 
staram się oddać na kartach 
swojego podręcznika, będzie 
nie tylko dobrze przygotowany 
do każdej matury, lecz także 
znakomicie będzie sobie radził 
na każdych studiach!” 
 
Kinga Gałązka: 
„Młody człowiek zdający 
maturę z matematyki na pozio-
mie podstawowym musiał 
zmierzyć się z 34 zadaniami, 
które miał rozwiązać w ciągu 
170 minut. Zatem na rozwiąza-
nie jednego zadania mógł 
poświęcić średnio 5 minut. 
 
Tylko po przeczytaniu czterech 
zadań zamkniętych można było 
od razu podać odpowiedzi (w 
2013 r. było pięć takich zadań, 
w 2012 r. – siedem, w 2011 r. – 
siedem). Reszta zadań wyma-
gała wykonania obliczeń, które 
nie zawsze wynikały bezpo-
średnio z odpowiedniej defini-
cji czy odpowiedniego twier-
dzenia. Każde z zadań należało 
uważnie przeczytać, co naj-
mniej dwukrotnie, aby zapro-
jektować taki sposób rozwiąza-
nia, który wyeliminuje podwój-
ne obliczenia.  
 
Jeśli maturzysta rozpoczął 
rutynowe rachunki, mógł 
znacznie przekroczyć średnie 5 
minut, a co za tym idzie – nie 
starczyło mu czasu na rozwią-
zanie wszystkich zadań.  
 
Teoretycznie osiem zadań 
każdy powinien rozwiązać. 
Jednak do zdania matury po-
trzeba tych zadań co najmniej 
30 proc., czyli 15 (licząc tylko 

zadania zamknięte). Jeśli więc 
ktoś liczył na swoje intelektual-
ne możliwości, niepoparte 
ćwiczeniami, nie zakończył 
matury sukcesem. 
 
Do rozwiązania zadań otwar-
tych geometrycznych wystar-
czała wiedza gimnazjalna, 
jednak widoczna nieumiejęt-
ność sporządzania i analizowa-
nia rysunków zgubiła wielu 
maturzystów. 
 
Podobnie zadanie otwarte z 
rachunku prawdopodobieństwa 
było proste dla osób, które 
wykorzystały zdrowy rozsądek 
przy jego rozwiązaniu i wypi-
sały (lub zaznaczyły na gałę-
ziach drzewa probabilistyczne-
go) zdarzenia sprzyjające. 
 
Realizacja zadań wynikających 
z podstawy programowej jest 
skrupulatnie kontrolowana w 
szkołach, więc wydaje się, że 
szkoły i nauczyciele zrobili 
wszystko, co konieczne, aby 
dobrze przygotować uczniów 
do matury. Zatem być może 
wina za słaby wynik egzaminu 
tym razem stoi po stronie 
uczniów. Ich niechęć do po-
wtarzania ćwiczeń utrwalają-
cych wiedzę, nieumiejętność 
przyporządkowywania treści 
nowego zadania do znanego 
schematu, niechęć do graficz-
nej ilustracji problemu (choć to 
wydaje się dziwne w dobie, 
gdy coraz większą role odgry-
wa wzrok w percepcji świata).  
 
A może nieumiejętność wyko-
nywania rysunków – w kompu-
terze czy telefonie komórko-
wym nowy obraz jest tworzony 
najczęściej poprzez przesuwa-
nie gotowych elementów, 
zatem małych elementów 
uczeń nie tworzy, ale ma je 
gotowe. 
 
Lekceważący stosunek do 
nauki wielu osób (liczenie na 
szczęście w wybieraniu odpo-
wiedzi w zadaniach zamknię-
tych), nieumiejętność samo-
kształcenia, właściwego zapla-
nowania pracy (brak czasu 
uniemożliwia rozwiązanie 
wszystkich zadań), częste 
błędy rachunkowe (choć uczeń 
może korzystać z kalkulatora), 
brak krytycyzmu w ocenie 
rozwiązania (np. podanie pręd-
kości, z jaką porusza się pie-
chur w setkach km/h), nieumie-
jętność sprawdzenia poprawno-
ści obliczeń czy innego sposo-
bu rozwiązania.  



7 

 INFORMACJE * Matura 
I najważniejsze – uczniowie nie 
umieją się uczyć, nie potrafią 
też określać, jakich nie mają 
umiejętności, ani też zdobywać 
ich, korzystając z samouczków 
zawierających zestawy zadań 
rozwiązanych. 
 
Nadal wśród uczniów pokutuje 
przekonanie, że nauczyciele 
powinni wtłoczyć im wiedzę do 
głowy, mimo stawianego przez 
nich oporu. Uczeń zbyt wolno 
zmienia się w uczącego się, 
biorącego odpowiedzialność za 
własne uczenie się. 
 
Sprawdzając arkusze egzamina-
cyjne, można zauważyć, że 
wielu uczniów nie podejmuje 
próby rozwiązania zadań otwar-
tych albo tworzy zapisy niepo-
wiązane z treścią zadania. Być 
może warto wprowadzić opłaty 
za maturę poprawkową, co 
może zdyscyplinować uczniów i 
wymusić na nich poczucie, że 
wisi nad nimi młot, który wyeli-
minuje tych, którzy nie zaplano-
wali i nie zorganizowali dobrze 
swojej pracy.” 
 
Pomysły są różne: opłaty za 
egzamin poprawkowy z matury, 
a także… e-matura. 
 
Nowy pomysł: e-matura? 
 
Matura przez internet? Taką 
formę sprawdzania umiejętności 
absolwentów liceów i techni-
ków zaproponował jeden z 
posłów. MEN kategorycznie 
stwierdziło: To praktycznie 
niewykonalne. W szkołach nie 
ma odpowiedniego sprzętu, a do 
tego same testy musiałyby 
zmienić formę. 
 
Temat e-matury podniósł w 
swojej interpelacji jeden z po-
słów. Pomysł argumentował 
m.in. potrzebą obniżenia kosz-
tów przeprowadzenia spraw-
dzianu i zapewnienia bezstron-
ności. Wiceminister Joanna 
Berdzik wskazała jednak, że 
egzaminy muszą być przepro-
wadzone rzetelnie, obiektywnie 
i w identycznych dla każdego 
ucznia warunkach. Jak czytamy 
w „Dzienniku Gazecie Praw-
nej”, zapewnienie tych samych 
warunków we wszystkich szko-
łach jest zdaniem resortu niewy-
konalne z powodu ograniczeń 
sprzętowych i lokalowych. 
 
Wiceminister Berdzik zwróciła 
także uwagę na konieczność 
rezygnacji przy formie elektro-

nicznej matury z zadań otwar-
tych, a tym samym brak możli-
wości sprawdzenia wszystkich 
umiejętności ucznia. Podkreśli-
ła także, że egzaminy ze-
wnętrzne w polskim systemie 
oświaty są nowoczesne tam, 
gdzie jest to technicznie i logi-
stycznie możliwe. Między 
innymi część egzaminu zawo-
dowego odbywa się obecnie 
przy komputerze. 
 
Oczywiście znaleźli się tacy, 
którzy koniecznie chcieli 
sprawdzić czy egzaminator na 
pewno właściwie ocenił ich 
prace. Wielu maturzystów 
zdecydowało się wystąpić o 
wgląd do swoich prac. Okręgo-
we komisje zostały zalane 
wnioskami, szczególnie w 
Warszawie – czytamy w 
„Dzienniku Gazecie Prawnej”. 
Najczęściej zgłaszali się jednak 
nie autorzy słabych prac, ale 
maturzyści z dobrymi wynika-
mi, którym zabrakło punktów 
do dostania się na wymarzone 
kierunki i uczelnie. 
 
W tym roku jedna trzecia ma-
turzystów nie zdała egzaminu, 
więc można było zakładać, że 
więcej osób będzie chciało 
sprawdzić punktację prac. Jak 
podaje DGP, rekord padł w 
stolicy – 1256 podań. W ubie-
głym roku 831. W większości 
miast było podobnie. Do Okrę-
gowych Komisji Egzaminacyj-
nych wpłynęło w tym roku 
ponad 7000 wniosków i nie jest 
to ostateczna liczba. Zdający 
mogą prosić o wgląd do prac 
przez pół roku. 
 
Wielu maturzystów sięgnęło po 
tę możliwość, aby zyskać kilka 
punktów, niezbędnych do 
rekrutacji na studia. Zdarzało 
się także, że po weryfikacji 
osoby sprawdzające uzyskiwa-
ły minimalny próg 30 procent 
do zdania matury. Najwięcej 
wniosków o wgląd do prac 
było z takich przedmiotów, jak 
biologia, chemia czy matema-
tyka. 
 
 
Inni mają gorzej 
 
Kiedy polscy uczniowie mie-
rzyli się z maturą, młodzi Chiń-
czycy podchodzili do jednego z 
najtrudniejszych egzaminów na 
świecie. Gaokao zdawało 9 
milionów uczniów, kończących 
szkołę średnią. W tym roku 
przyłapano na ściąganiu aż 127 

uczniów. Ich nazwiska znajdą 
się w specjalnym rejestrze 
przeznaczonym dla... praco-
dawców. 
 
Egzamin dla absolwentów 
liceów w Chinach, trwający 
dwa dni, to Gaokao. Tylko 
dobre wyniki uzyskane na tym 
sprawdzianie pozwalają dostać 
się na najlepsze uniwersytety i 
co za tym idzie – znaleźć wy-
marzoną pracę. Na wyższe 
uczelnie trafia około 70 proc. 
zdających. Aby zaliczyć egza-
min, trzeba poprawnie odpo-
wiedzieć na 60 proc. pytań. 
Najlepsze uczelnie nie przyj-
mują jednak tych, którzy uzy-
skali mniej niż 90 proc. 
 

W „Bloomberg Businessweek” 
czytamy, że ministerstwo edu-
kacji poprosiło samorządy o 
odpowiednie przygotowanie się 
na wypadek klęsk żywioło-
wych podczas egzaminu, tak 
aby nic go nie mogło zakłócić. 
Władze jednego z miast utwo-
rzyły specjalne „zielone kanały 
komunikacyjne”, aby rodzice 
łatwo mogli dowieźć swoje 
dzieci na egzamin. W Pekinie 
taksówkarze za darmo przewo-
zili uczniów na sprawdzian. 
 
Tradycją jest jednak to, że na 
egzamin wraz z uczniami przy-
chodzą całe rodziny. Przed 
szkołami wznoszą modły o 
pomyślne zdanie Gaokao, tuż 
przed rozpoczęciem sprawdzia-
nu odpalają race. Nie raz funk-
cjonariusze, pilnujący wejścia 
do budynku, musieli uspokajać 
tłum. Uczniowie przystępujący 
do egzaminu są przeszukiwani 
wykrywaczem metali, na sale 
nie można wnosić żadnych 
sprzętów elektronicznych. 
 
Ściąganie na Gaokao jest za-
bronione, a każdy złapany na 
tym procederze nie może po-
nownie podejść do egzaminu, a 
dodatkowo trafia na czarną 
listę, do której dostęp mają 
pracodawcy. Karę mogą po-
nieść także ci, którzy sprzedają 
urządzenia ułatwiające ściąga-
nie czy fałszowanie dokumen-
tów egzaminacyjnych. Grozi za 

to nawet 15 lat więzienia. Jak 
donoszą media, w tym roku 
ponad 120 młodych ludzi 
oskarżono o ściąganie. Na 
egzaminie zamiast uczniów 
pojawiły się wynajęte przez 
nich osoby, które miały zdać 
Gaokao. W Chinach od kilku 
lat trwa dyskusja nad formą 
egzaminu i tym, że całość 
edukacji zależy właśnie od 
niego. Tamtejszy instytut ba-
dań edukacyjnych podał, że 
taki nacisk, jakiemu poddawani 
są licealiści, prowadzi do 
zwiększającej się fali samo-
bójstw wśród nastolatków. 
 
A jakie są  internautów? 
~Sylwester : Zdałem maturę z 
matematyki lepiej niż myśla-
łem (75%). Teraz pozostaje 
złożyć dokumenty na wyma-
rzone studia (Nawigacja na 
Akademii Morskiej w Szczeci-
nie) i pora rozpocząć wakacje.  
 
~Marta : Ja oblałam matematy-
kę, zabrakło mi zaledwie 2 
punktów, gdzie języki obce 
(niemiecki i angielski) zdałam 
na ponad 90%... Nie każdy ma 
otwarty umysł na ten przed-
miot, dlatego uważam, że nie 
powinien być obowiązkowy. 
Bardzo długo się przygotowy-
walam, chodzilam na korepety-
cje i robiłam arkusze, ale po-
ziom matury z matematyki był 
według mnie zbyt wysoki.  
 
~anka: Wybacz, ale matura 
podstawowa z matmy jest na 
takim poziomie, że trzeba być 
niezłym kretynem zeby nie 
zdać  
 
~Zdane : Zdałem wszystko. 
Bez przesady, te 30 procent z 
matmy nawet szympans by 
uzyskał.  
 
Wojciech Krysztofiak : http://
blogi.newsweek.pl Z punktu 
widzenia jakichkolwiek rozsąd-
nych teorii edukacyjnych, nie 
jest możliwe to, aby poziom 
nauczania w ciągu roku obniżył 
się o tak znaczącą wartość – 
tak, że aż o 10% więcej 
uczniów w stosunku do roku 
poprzedzającego oblewa egza-
min maturalny. Nauczyciele 
uczą mniej więcej w ten sam 
sposób każdego roku; ucznio-
wie zaś nie stają się z roku na 
rok „głupsi” aż w tak galopują-
cym tempie. Jakie jest więc 
wytłumaczenie tego faktu? 

Operon.pl 
onet.pl 



8 

 INFORMACJE * Matura 

Do egzaminu przystąpiły 293 974 osoby. (Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych.) 
Dane pochodzą z Centralnej Komisji Edukacyjnej. 

 



9 

Jak widzą Polaka za granicą? 

 PODRÓŻE * Stereotypy 

Minęły wakacje. Tak, tak, 
wiemy. Nikt tego nie chciał. 
Ale mamy nadzieję, że każdy z 
Was poznał wiele ciekawych 
ludzi i zwiedził wiele interesu-
jących miejsc.  
 
Być może spotkaliście się ze 
stereotypami dotyczącymi Pola-
ka za granicą. Sądzicie, że tylko 
nas oceniają w ten sposób? 
Przeczytajcie co na ten temat 
myślą przedstawiciele innych 
krajów.  
 
fabianhangl  
You think you have a Pro-
blem#? Im German everytime 
they look at me like this i forget 
to Hail Hitler.... 
 
pazukiki  
I'm romanian, so trust me, it 
could be worse. 
captaincommando  
You mean everyone thinks you 
are a gypsy begging for money 
in the streets of way more deve-
loped countries in Europe than 
yours? 
radumo95  
exactly 
 
existtraiesc  
You are Slavic girls you know 
how to use your charming beau-
ty… 

Bez niej nie wyobrażamy 
sobie wakacyjnego wyjazdu. 
To ona ratuje nas przed gło-
dem, kiedy warunki nie sprzy-
jają ugotowaniu domowego 
obiadu. To ona - zupka chiń-
ska, znana na całym świecie. 
Tania, poręczna, praktyczna. 
Ale czy zdrowa? 
 

red_viper  
when you say you are polish i 
instantly assume you are cute 
or sexy 
 
frickinezgi 
Well many people has prejud-
ges. I am Turkish and when I 
say that they think 'oh no bar-
barian' 'go away' 'islamic' 
 
123amaranth  
how hungarians view you after 
u  s a y  u ' r e  p o l i s h : 
<3333333333333 
graginpl  
@123amaranth how poles view 
you after u say u're hungarian: 
<3333333333333 only one true 
polish bros 
wegnerpaulina  
Polak, Węgier, dwa bratanki, i 
do szabli, i do szklanki! Lengy-
el, Magyar – két jó barát, egy-
ütt harcol, s issza borát! :) 
 
smellydeuce  
if your'e arab, people think you 
are a terrorist 
wheatley_core  
Or a billionaire… 
 
I jak? Myślicie, że da się uciec 
od stereotypów? 

SN 
9gag.com 

 

Co w niej siedzi? Przyjrzyjmy 
się składowi jednej z najbar-
dziej popularnych zupek tego 
typu na naszym rynku. 
 
Skład: makaron (92,1%): mąka 
pszenna, tłuszcz roślinny, 
tapioka, skrobia modyfikowana 
E 1420, cukier, stabilizatory: 
trifosforan pentasodowy, guma 
guar, substancje spulchniające: 
węglan sodu, węglan potasu, 
kurkuma; dodatki smakowe 
(7,9%): rafinowany olej palmo-
wy, sól, cukier, wzmacniacze 
smaku: glutaminian monosodo-
wy, guanylan disodowy, inozy-
nian disodowy, suszone warzy-
wa: marchew, zielona cebula, 
kolendra, curry w proszku 
(zawartość w dodatkach sma-
kowych 6%), kurkuma, anyż, 
goździk, nasiona kolendry, 
cynamon, pieprz, czosnek, 
chilli, trawa cytrynowa, aro-
mat, barwnik: beta-karoten, 
przeciwutleniacz E 306. 
 

Co to znaczy w praktyce? Jak 
przekonuje nas autor bloga 
wieszcozjesz uznawana jest 
ona za zagrożenie dla naszego 
zdrowia. Choć są w niej takie 
składniki, jak  brzmiąca tapio-
ka [produkt skrobiowy z ma-
nioku, używany do zagęszcza-
nia, nie zawiera glutenu], to 
jednak cała reszta jest zama-
chem na nasz organizm.  
 
E 451 - trifosforan pentasodo-
wy - sól sodowa wytwarzana 
syntetycznie. W nadmiernych 
ilościach może powodować 
nasilenie osteoporozy i proble-
my z metabolizmem.  
 
E 412 - guma guar - naturalna 
substancja wytwarzana z drze-
wa Cyamopsis tetragonolobus, 
stosowana jako zagęstnik. Zbyt 
duże spożycie może powodo-
wać wzdęcia, biegunkę czy 
mdłości. 
 
Olej palmowy - otrzymywany z 

nasion i miąższu olejowca 
gwinejskiego. Po obróbce  staje 
się niebezpieczny i prowadzi 
do raka jelit i piersi oraz pod-
wyższa cholesterol.  
 
E 621 - glutaminian monosodo-
wy (sodu) - dodatek do produk-
tów wzmacniający smak, uży-
wany głownie w zupach w 
proszku i puszkach oraz niektó-
rych wyrobach mięsnych, 
drobiowych, warzywnych czy 
rybnych. Zbyt duże spożycie 
tego dodatku jest posądzane 
m.in. o bóle migrenowe, ślepo-
tę, uderzenia gorąca czy wzma-
ganie astmy u chorych na nią. 
Może zawierać GMO. 
 
E 627 - guanylan disodowy - 
wzmacniacz smaku i zapachu, 
dodawany do  przypraw syp-
kich, sosów w proszku, kon-
centratów, wędlin. Spożywany 
w dużych ilościach może po-
wodować bóle głowy. Może 
zawierać GMO. 

Najlepsza przyjaciółka wakacyjnych wyjazdów? 
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Czyżby przełom w polskim kinie? 

 INFORMACJE * Kultura 

W imieniu Kino Świat - dys-
trybutora filmów „W ciemno-
ści”, „Czarny Czwartek”, 
„Popiełuszko” i „Obława” - 
przedstawiamy Wam „Miasto 
44”, nową, wysokobudżetową 
produkcję Jana Komasy, 
twórcy wielokrotnie nagro-
dzonej „Sali samobójców”. 

 
Miasto 44 - pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego - to uniwersal-
na opowieść o młodości, miło-
ści, odwadze i poświęceniu, 
rozgrywająca się w czasie Po-
wstania Warszawskiego.  
 
Projekt filmowy o niespotyka-
nym w Polsce rozmachu sceno-
graficznym, kostiumowym i 
wizualnym. Konsultantem do 
spraw efektów specjalnych był 
hollywoodzki specjalista Ri-
chard Bain, który wcześniej 
współpracował z takimi wizjo-
nerami kina, jak Christopher 
Nolan, Peter Jackson oraz Terry 
Gilliam i ma w dorobku efekty 
do światowych hitów, między 
innymi: „Casino Royale”, 
„Incepcji”, „King Konga” i 
„Nędzników”. Za sprawą nowo-
czesnej technologii filmowcy 
przywołują na ekran powstańczą 
Warszawę z sierpnia 1944 roku 
z rozmachem i realizmem, 
jakich jeszcze w polskim kinie 
nie było. 

Zdjęcia do filmu Jana Komasy 
trwały 80 dni. Przez plan prze-
winęło ponad 3 000 statystów i 
kilkanaście grup rekonstrukcyj-
nych. Uszyto kilka tysięcy 
kostiumów. Budową imponują-
cych dekoracji zajęło się 10 
odrębnych ekip, które do zain-
scenizowania zniszczonego 
miasta użyły 5 000 ton gruzu. 
Młoda obsada została wybrana 
w serii ogólnopolskich castin-
gów, w których wzięło udział 
ponad 7 000 osób. 
 
Dramat wojenny Jana Komasy 
opowiada językiem współcze-
snego kina o jednym z najbar-
dziej dramatycznych epizodów 
historii Polski, łącząc w sobie 
atrakcyjną formułę wysokobu-
dżetowej superprodukcji z 
niezwykłą dbałością o detale 
historyczne i scenograficzne, 
co potwierdzają listy polecają-
ce od związków kombatanc-
kich i instytucji specjalizują-
cych się w historii Powstania 
Warszawskiego.  
 
EFEKTY SPECJALNE 
 
Efekty specjalne w polskich 
filmach fabularnych nigdy nie 
budziły zachwytu widzów, 
dlatego, aby stworzyć napraw-
dę wielkie kino, Michał Kwie-
ciński,  producent  filmu 
„Miasto 44”, postanowił poszu-
kać specjalisty za granicą. - --- 

- Nasza kinematografia jest 
stosunkowo mała, a więc i firm 
specjalizujących się w efektach 
nie jest za dużo. Efekty są 
drogie, więc takie firmy nie 
miałyby racji bytu – tłumaczy 
Kwieciński. 
 
Tak zrodził się pomysł zatrud-
nienia, na wzór światowych 
produkcji kinowych, superviso-
ra od efektów specjalnych, 
czyli specjalisty, który pomaga 
zaplanować wykorzystanie 
efektów w filmie, a następnie 
doradza przy wyborze odpo-
wiedniej firmy wykonującej 
efekty komputerowe. Do zaan-
gażowania supervisora zainspi-
rował producenta „Miasta 44” 
Janusz Kamiński – operator 
„Listy Schindlera” i „Szere-
gowca Ryana” Stevena Spiel-
berga, który uważa, że „taka 
osoba po prostu musi być”. 
Taką osobą został Richard 
Bain, który w porozumieniu z 
Akson Studio wybrał czeską 
firmę UPP, współpracującą 
m.in. przy ostatniej części 
„Szklanej pułapki”, „Mission: 
Impossible – Ghost Protocol”, 
„Kronikach Narnii”, czy 
„Wanted - Ścigani”. Richard 
Bain był dla producenta gwa-
rantem sukcesu, ponieważ miał 
wielkie doświadczenie wynie-
sione z takich produkcji jak 
„Nędznicy” Toma Hoppera, 
„Casino Royale” Martina Cam-

pbella, „King Kong” Petera 
Jacksona, czy – według Kwie-
cińskiego „absolutnie niezwy-
kłego” filmu – „Incepcji” Chri-
stophera Nolana.  
 
Zapowiada się naprawdę wiel-
kie, epickie kino, jakiego jesz-
cze w Polsce nie było. Film 
„Miasto 44” – pod Honorowym 
Patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej – trafił do kin całej 
Polski 19 września 2014 roku. 
 
Proponujemy wybrać się do 
kina, aby samemu sprawdzić 
na ile zmieniło się oblicze 
polskiego kina. 
 

SN 
Materiały   promocyjne  

dystrybutora 
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Inicjacja tytanów 

 INFORMACJE * Sport 

Rywalizację w lidze mistrzów 
rozpoczęły dwaj wielcy fawo-
ryci grupy E. Warto przypo-
mnieć, że w poprzednim roku 
te drużyny również spotkały 
się w fazie grupowej, w pierw-
szym meczu Bayern na wyjeź-
dzie wygrał 3:1, natomiast 
The Citizens wygrali na Al-
lianz Arenie 2:1.  

Fot. Polskieradio.pl 
 
Mecz rozpoczął się pod dyktan-
do Bayernu, drużyna z Mona-
chium już w 1 minucie mogła 
otworzyć wynik po świetnym 
zagraniu Roberta Lewandow-
skiego do Thomasa Müllera, ten 
jednak trafił jedynie w boczną 
siatkę. Bawarczycy skutecznie 
tłamsili akcję przeciwników 
szybkim pressingiem, jednak w 
17 minucie skuteczną kontrę 
wyprowadził David Silva, ale 
jego strzał skutecznie zabloko-
wał wracający za akcją Xabi 
Alonso. Do końca pierwszej 
połowy Bayern zdołał oddać 
wiele strzałów jednak lądowały 
one poza światłem bramki lub w 
rękawicach świetnie spisującego 
się Joe Harta, The Citizens 
próbowali się odgryzać, lecz 
najczęściej osamotniony w 
ataku Dzeko tracił piłkę.  
 
W drugiej połowie obraz gry się 
nie zmieniał kolejno sytuację 
marnowali Alaba, Götze, Müller 
i Lewandowski, The Citizens 
dalej starali się kontrować jed-
nak nie przynosiło to skutku.  

Dopiero w 90 minucie po rzu-
cie rożnym do nieudolnie wy-
bitej piłki dopadł środkowy 
obrońca Bawarczyków i umie-
ścił ją w bramce. Warto pod-
kreślić, że gol ten został zdoby-
ty po rykoszecie, co komplet-
nie zmyliło świetnie spisujące-
go się Joe Harta.  
 

Jak wynika ze statystyk w 
meczu przeważała drużyna z 
Monachium i zasłużenie zdo-
była 3 punkty, jednak był to 
dopiero 1 z 6 meczy grupo-
wych i kibice City nie powinni 
się załamywać ,bo przed ich 
ulubieńcami jeszcze 5 meczy. 
 
Ba y e r n:  N eu er -Ra f i n ha 
(84min. Pizzaro) Benatia 
(85min. Dante) Boateng Bernat
-Alaba Alonso Lahm-Götze 
L e w a n d o w s k i  M ü l l e r 
(76min.Robben) 4-3-3 
 
Man. City: Hart-Clichy Demi-
chelis Kompany Sagna- Navas 
(88min. Kolarov) Toure Fer-
nandinho Nasri (58min. Mil-
ner)-Silva-Dzeko (74min. 
Agüero) 4-4-1-1 
 
Gol: 90min. Boateng 
 
Żółte kartki: 41min. Dzeko, 
45min. Kompany, 65min. 
Clichy. 
 

Grzegorz Tkocz 
 
 

No i stało się! Polska została 
mistrzem świata w siatkówce. 
Mamy się z czego cieszyć. Po 
dwunastu latach odebraliśmy 
mistrzostwo Brazylijczykom, 
a na taką chwilę trzeba było 
czekać aż 40 lat. 
 
Wszyscy zgodnie przyznają, ż 
organizacja mistrzostw w Pol-
sce to był strzał w 10! Atmos-
fera udzieliła się wszystkim, 
nawet pomimo kłótni o prawa 
do transmisji.  
 
- Niebywałe wydarzenie! Przez  
trzy tygodnie trwania Mi-
strzostw wzruszałam się nie raz 
i nie dwa, ale dzisiaj to już 
dosłownie ryczę! Kocham 
siatkówkę za piękne emocje, 
uwielbiam tych wszystkich 
chłopaków, którzy walczyli o 
ten medal jak lwy, zostawiając 
na parkiecie całe swoje serdu-
cho, podziwiam Antige za to co 
już osiągnął, a na pewno osią-
gnie jeszcze więcej. W kapital-
nym stylu zakończył karierę 
reprezentacyjną nieoceniony 
Mariusz Wlazły- zdecydowanie 
Mistrz numer jeden. Wierzy-
łam, że Polska zdobędzie medal 
od chwili rozpoczęcia  

/PAP/Barłomiej Zborowski  
 
ceremonii otwarcia, a kolejne 
sukcesy były tego dowodem. 
Coś pięknego!! Dzisiejszy 
poziom gry po prostu GENIAL-
NY, Medal w pełni zasłużo-
ny :))) Gratulacje dla całej 
załogi! :))) - cieszyła się na 
rmf24.pl jedna z internautek. 
 
Gratulacje chłopakom złożył 
także obecny na meczy prezy-
dent Bronisław Komorowski: 
 
- Jestem szczęśliwym prezyden-
tem, szczęśliwego państwa. 
Szalenie się cieszę, że tą wielką 
radość możemy przeżywać 
razem. To naprawdę wielki 
sukces. Chyba dopiero po 40 
latach Polska jest ponownie 
mistrzem świata w piłce siatko-
wej. To wspaniały prezent na 
25-lecie naszej wolności.  

Zebrał: 
SN 

 

Polska mistrzem świata 

W naszej szkole odbyły się niezwykle ciekawe lekcje ratownic-
twa.  

Starsi uczniowie klasy maturalnej uczyli swoich młodszych kole-
gów z gimnazjum pomocy przedlekarskiej. Mogli w ten sposób nie 
tylko pochwalić się zdobytą na lekcjach wiedzą, ale także utrwalić 
ją w praktyce. Zajęcia takie spotkały się z wielkim zainteresowa-
niem uczniów.       SN 

 

Starsi uczą młodszych 
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 REKLAMY 

W sobotę drużyna 'MKS Go-
Gogolin' (żółci) podjęła u 
siebie walkę o 3 punkty z 
drużyną 'Swornica Czarnową-
sy'  (pomarańczowi). 
 
Przed meczem odbyła się cere-
monia wręczenia pucharu oraz 
medali w nagrodę za wice-
mistrzostwo Opolskiej ligi 
juniorów starszych sezonu 
2013/2014 poprzez Opolski 
Związek Piłki Nożnej. Sam 
mecz można ocenić jako przy-
jemny dla oka widza ze względu 
na dynamikę. 
 
Mecz rozpoczął się pasywnie, 
nie było widać wielkiego dosko-
ku do przeciwnika, zawodnicy 
bardziej skupili się na dobrym 
wprowadzeniu w mecz. Do 
końcówki pierwszej połowy nie 
było widać żadnych poważnych 
zagrożeń , wszystkie dorzuty 
badz strzały były wybijane lub 
niecelne. Lecz blisko końca 
pierwszej połowy MKS wyszedł 
na prowadzenie po pewnym 

wykonaniu rzutu karnego po-
przez Piotra Bekiesch'a, rzut 
karny Gogolinianie zdobyli za 
pomocą obrońcy Sworni-
cy ,który dotknął piłkę ręką. Po 
przerwie Gogolinianie podwyż-
szyli wynik do 2-0, ponownie 
za pomocą Piotra Bekiesch'a , 
co jeszcze bardziej utrudniło 
Swornicy powrót do gry. Za-
wodnicy MKS'u zaczęli stoso-
wać wysoki 'presing', co odpła-

ciło sie w 75 minucie meczu 
gdzie prawy skrzydłowy Adam 
Jarczewski odebrał piłkę rywa-
lowi przed polem karnym 
przeciwnika i dograł do wysu-
wającego sie Marcina Kisiela 
notując asystę oraz praktycznie 
zamykając mecz poprzez 
zwiększenie przewagi nad 
rywalem do 3-0.W tym spotka-
niu trybuny nie były puste, 
kibice świetnie motywowali 

zawodników do gry. 
Końcowy wynik : MKS Gogo-
lin 3-0 (1-0) Swornica Czarno-
wąsy. 
 
Skład oraz zmiany MKS Gogolin: Maty-
siak - Lisicki (60' Ryrko), Osiewacz, 
Pierskała, Blaut (80' Szymaniec), Janik 
(55' Jarczewski), Jaszkowic (45' Gwiź-
dził), Szampera, Sowada (60' Bulanda), 
Bekiesch (77' Buczynski), Kisiel 
(77'Nowak P.) 

Fot. : Patrycja Depta. 
 Adam Jarczewski. 

 

Forma jest 
chwilowa, klasa 

wieczna  

  20 lecie LO 
 


