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Halloween
w szkole relacja
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Śmieciowe
jedzenie będzie wycofane Młode ciało
ze sklepiku? pedagogiczne

Były gratulacje, życzenia, wspomnienia

Okres ten był bardzo intensywny, a placówka przeszła prawdziwą transformację. Ze szkoły
związanej z zakładami obuwniczymi przekształciła się w zespół szkół,w którego skład
wchodzi gimnazjum i liceum.

wizualnym – szkoła jest podniesiona o jedno piętro, z kolei w
kwestiach edukacyjnych –
uczniowie korzystają z najnowocześniejszych technologi i
wielu projektów rozwijających
zainteresowania. Nie było łatwo, ale dzisiaj możemy być
dumni i zadowoleni z naszego
jubileuszu- mówi pracująca od
15 lat w placówce, a od 5 pełniąc funkcję dyrektora Iwona
Medwid.

20 lat minęło, chociaż nie jak
jeden dzień. Stosunkowo krótka
historia związana z działalnością szkoły to czas wielkiego
zaangażowania i dużego wysiłku nauczycieli oraz uczniów. –
Udało się osiągnąć naprawdę
bardzo wiele. Zmiany, jakie
zaszły są ogromne. W aspekcie

Oficjalna uroczystość z okazji
XX lecia odbyły się w Krapkowickim Domu Kultury. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności aktorskie oraz muzyczne.
W programie znalazło się również ślubowanie klas pierwszych, wręczanie medali dla
zasłużonych pracowników oraz

Absolwenci, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele Zespołu
Szkół im. Jana Kilińskiego w
Krapko wicach święto wali
jubileusz – XX-lecia .

przemówienie
gości.

zaproszonych

Organem prowadzącym dla
Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego jest Powiat Krapkowicki.
Starosta Maciej Sonik podczas
składania życzeń i gratulacji
podkreślił, że to sukces klimatu
wokół szkoły i wszystkich osób
go tworzących. Zespół Szkół
Im. Jana Kilińskiego nie byłby
jedną z najlepszych szkół na
Opolszczyźnie bez kolejnych
dyrektorów, wspaniałych nauczycieli ora z a mbitnych
uczniów- podkreślił Starosta
Sonik.
Po części oficjalnej zorganizowano spotkanie absolwentów z
wychowawcami. Ściany sali
gimnastycznej zdobiły zdjęcia

dwudziestoletniej historii szkoły, a sami absolwenci chętni
ożywiali wspomnienia związane
z placówką.
Co czeka szkołę w kolejnych 20
latach? Na pewno nie zaprzestaniemy na tym co się udałomówi dyrektor Iwona Medwid.
W planach jest m.in. ściślejsza
współpraca z uczelniami wyższymi, co ma pozwolić uczniom
na osiąganie sukcesów podczas
dalszych etapów edukacji, a
także na ścieżce zawodowej.
Kolejne lata zapowiadają się
więc równie intensywnie, a tym
samym interesująco. Dyrekcji,
gr onu peda gogi cznemu ,
uczniom oraz ich rodzicom
życzymy samych sukcesów!
powiatkrapkowicki.pl

Wspomnienia
Warto
wspomnieć…
Liceum Ogólnokształcące powstało 1 września 1994 roku
Decyzją Opolskiego Kuratora
Oświaty Zbigniewa Babskiego
obok już funkcjonującego Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego w którego skład wchodziły
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i
Technikum Zawodowe Dwa lata
później w 1996 powstał Zespół
Szkół który na patrona wybrał
wojującego szewca i patriotę
powstania kościuszkowskiego
Jana Kilińskiego. W 2009 dzięki
ogromnej determinacji dyrektor
Bożeny Mistygacz oraz całego
grona pedagogicznego w szkole
powołano dwujęzyczny oddział
dla gimnazjalistów. W tym
samym roku rozpoczyna swoją
działalność też Liceum dla
dorosłych.

Mówią o szkole

Odeszli od nas
w tym roku

Maciej Przybył, były dyrektor
Idea powołania Liceum Ogólnokształcącego w Krapkowicach,
wynikała z tego, że jak sądziliśmy
samo gogolińskie liceum dla
powiatu krapkowickiego to troszeczkę za mało. To był bardzo
dobry czas, bo uczniowie chcieli
korzystać z dobrej oferty edukacyjnej blisko domu. Po latach
można powiedzieć, że nas pomysł
się udał. Życzę wszystkim
uczniom dobrych wyników, dobrze zdanej matury, a nauczycielom wytrwałości.

Anna Walczak, absolwentka

Sandra Konczalla, absolwentka

Lata spędzone w “skórzaku”
wspominam bardzo przyjemnie.
Atmosfera w szkole była zawsze
przyjazna, a nauczyciele niezwykle wyrozumiali. Uczęszczałam
na profil “dwujęzyczny” . Poza
nauczycielami zapadł mi w
pamięci szkolny sklepik z przesympatyczną panią w nim pracującą, a także ze smakołykami,
które każdy na przerwie starał
się kupić. Sklepik był też dobrym miejscem, aby spędzić w
nim kilka minut z przyjaciółmi.

Bardzo miło wspominam lata
spędzone w tej szkole. Panowała
tam przyjazna atmosfera. Od
drugiej klasy moją wychowawczynią była Pani Aleksandra
Kluge – nauczycielka życzliwa,
cierpliwa i konsekwentna. Wiedziała doskonale, jak trzymać w
ryzach nasze niesforne charakterki. Równie miło wspominam
także innych nauczycieli, np.
Panią Magdalenę Tarasek, Panią
Iwonę Medwid i Panią Ewę Posor. Ogólnie to całe grono pedagogiczne bardzo dbało o nasz
rozwój.

Kamila Zapadka, absolwentka
Ukończyłam “Skórzaka”, podobnie jak większość mojego
licznego rodzeństwa. Moim
wychowawcą była pani Ewa
Posor. Bez wątpienia najlepsza
nauczycielka w szkole, mimo
ciężkiego i niezrozumiałego
przedmiotu jakiego uczyła, czyli
chemii. Do dziś miło wspominam tą szkołę i ludzi, których
tam poznałam. Znajomości
nawiązane w “skórzaku” przetrwały do dziś i są na pewno
trwalsze niż te ze studiów.
Źródło:
powiatkrapkowicki.pl

Anna Przybylska - aktorka

Tadeusz Różewicz - poeta

Robin Williams - aktor

Olej dynie,
impra w kinie!
31 listopada (piątek) w Krapkowickim Domu Kultury
odbył się koncert muzyczny
pod nazwą „Angeloween”,
zorganizowany przez młodzież
stowarzyszenia Radical Culture.
Wojciech Jaruzelski - polityk
Ideą imprezy było pokazania, że
święto Halloween, kojarzące się
z potworami, dyniami oraz
chodzeniem po domach w oczekiwaniu na cukierka, można
obchodzić w inny sposób, np.
przy muzyce przekazującej
dobre wartości, a przy tym
skacząc i bawiąc się w jej rytmach.

Dariusz Kmiecik - dziennikarz

Całą zabawę rozkręcały zespoły: Arci, The Messis oraz Michał Król.

Bartek Zdeb, absolwent
Jako pierwszy wystąpił Arci
(krapkowicki hip-hopowiec),
który zagrał kilka utworów z
n o we j pł y t y o ra z pa r ę
„klasyków”. Następnie przyszła
pora na coś o wiele mocniejszego. Wszyscy fani metalu oraz
rocka mieli okazję poskakać i
posłuchać kawałków zagranych
przez zespół „The messie”.
Dokończenie na s. 10

Moim zdaniem ta szkoła była
bardzo dobrze prowadzona i
miała szczęście do dyrektorów.
Jak przychodziłem to placówką
zarządzała p. Bożena Mistygacz.
W połowie mojej kadencji dyrektorem została p. Iwona Medwid. Dobrze wspominam tamte
lata, bo to jestem z najfajniejszych fragmentów mojego życia.

Andrzej Turski - dziennikarz

Małgorzata Braunek -aktorka
Fot. PAP
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Przemówienia
„Nasi absolwenci są najlepszymi ambasadorami naszej szkoły”
Szanowni Goście !
W imieniu Rady Pedagogicznej,
Rodziców, Młodzieży, Pracowników Administracji i Obsługi
oraz własnym z wielkim wzruszeniem witam wszystkich
Państwa, którzy przyjęli zaproszenie i zechcieli swoją obecnością uświetnić naszą uroczystość. Dzisiejsze wydarzenie ma
szczególne znaczenie w życiu
naszej szkolnej społeczności:
obchody Jubileuszu Dwudziestolecia Liceum Ogólnoksztalcącego
Porcelanowy Jubileusz Liceum
wywołuje u wielu z nas wzruszenie, refleksję, ale jednocześnie prowokuje też do podsumowań. Mam nadzieję, że ten
doniosły dzień pozwoli przenieść się choć na chwilę do
świata wspomnień,. Panta rhei
powiedział Heraklit z Efezu i
rzeczywiście te dwadzieścia lat
minęło szybko niczym błysk
flesza. Słowa te wypowiadam
nie tylko z perspektywy Dyrektora Liceum (funkcję tę pełnię
od pięciu lat), ale również nauczyciela ,dlatego jako świadek
przeszłości chciałabym teraz
Państwu przypomnieć krótką
historię Naszej Szkoły.
Decyzją Opolskiego Kuratora
Oświaty Zbigniewa Babskiego 1
września 1994 roku powstało
Liceum Ogólnokształcące obok
już funkcjonującego Zespołu
Szkół Przemysłu Skórzanego w
którego skład wchodziły Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Zawodowe . Dwa lata
później w 1996 powstaje Zespół
Szkół który na patrona wybrał
wojującego szewca i patriotę
powstania kościuszkowskiego
Jana Kilińskiego.
W czerwcu 1994 r. rozpoczął
się nabór do dwóch klas pierwszych o profilu ogólnym .
Pierwszych 52 uczniów przekroczyło próg liceum 1 września 1994 r. pod opieką wspaniałych nauczycieli i pedagogów. Dwa lata później otwieramy profil dwujęzyczny z wykładowym językiem niemieckim, w którym młodzież uzyskuje certyfikat DSD II zyskując tym samym możliwość
podjęcia dalszej nauki na uczelniach niemieckich. Dzięki temu
przyjeżdżają do Nas nauczyciele
z Niemiec: Peter Wismueller,

Urshula Mahlis , Jorg Thielking.
W 2009 dzięki wsparciu władz
miasta i ogromnej determinacji
dyrektor Bożeny Mistygacz oraz
całego grona pedagogicznego
zasilają nasze szeregi 13latkowie pierwszy rocznik gimnazjum dwujęzycznego. W tym
samym roku rozpoczyna swoją
działalność Liceum dla dorosłych.
O jakości naszego nauczania
niech świadczy fakt, że 80%
naszych absolwentów kontynuuje naukę w szkołach wyższych.
Do chwili obecnej naukę w
szkole ukończyło 1497 absolwentów.
Nasi wychowankowie napawają
nas dumą, ponieważ obserwujemy ich sukcesy, otrzymujemy
liczne sygnały świadczące o
tym, że wyrastają z nich mądrzy
i wrażliwi na potrzeby innych
ludzie. Częste odwiedziny i
inne dowody sympatii składane
przez absolwentów Liceum to
również dowód na to, że uczniowie dobrze czują się w murach
naszej placówki. Po odejściu od
nas z nostalgią wspominają
licealne czasy. Ciepło i z życzliwością wypowiadają się o swoich wychowawcach i nauczycielach, którzy starali się przekazać
im jak najwięcej wiedzy, a także
wpoić wartości moralne.

Nasze Liceum to szkoła, której
zależy na budowaniu dobrego
klimatu i przyjaznej atmosfery
również wśród przyszłych
uczniów.

działania przynoszące widoczne
efekty… Dla dobra szkoły, aby
podnieść jej prestiż i renomę,
wykraczają poza zakres swoich
obowiązków. Poświęcają swój
czas, angażują się w życie szkoły, tworzą serdeczną atmosferę,
sprzyjającą nauce i pracy. Obecnie w szkole zatrudnionych jest
30 nauczycieli. To dobrze wykwalifikowana kadra i jednocześnie bardzo dynamiczny zespół.
Wszyscy bardzo aktywnie włączyli się w proces reformy,
czego dowodem jest zdobywanie przez nich kolejnych stopni
awansu zawodowego. Chętnie
też podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych
formach doskonalenia i zdobywając dodatkowe umiejętności.
Dzisiaj na szczególne wyróżnienie zasługują
osoby, które
tworzyły Liceum od podstaw
Pani Bożena Mistygacz – była
dyrektor szkoły, Pan Maciej
Przybył dyrektor Zespołu Szkół
Przemysłu Skórzanego i całe
ówczesne grono pedagogiczne.
Jeszcze raz w imieniu naszej
Szkoły serdecznie Państwu
dziękujemy!

Na sukcesy LO składa się praca
wielu ludzi, którzy związali się
ze szkołą- często na długie lata.
To oni podejmują różnorodne

Nasi Licealiści odnoszą sukcesy
w rozmaitych konkursach
przedmiotowych i zawodach
sportowych o zasięgu regional-

Przez dwadzieścia lat wykształciliśmy spore już grono absolwentów, którzy są najlepszymi
ambasadorami naszej szkoły.
Cieszymy się, że z naszą pomocą realizują oni swoje plany,
pracują w wymarzonych zawodach, że wkroczyli w dorosłość
z bagażem doświadczeń, które
zdobyli właśnie w szkole.
Takie wyniki to osiągnięcie
wszystkich nauczycieli, którzy
pracują na wysoką jakość nauczania. Sprawdzianem dla Nas
była przeprowadzona w styczniu 2013
przez Kuratorium
Oświaty ewaluacja.
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nym i ogólnopolskim. Zwiedzając naszą Szkołę, na pewno
zwrócą Państwo uwagę na liczne dyplomy i trofea znajdujące
się w szkolnych gablotach.
Dzięki przychylności naszych
władz samorządowych szkoła
stała się miejscem gdzie nie
doganiamy cywilizacji ale korzystamy z jej dóbr. Wszystkie
klasy wyposażone są w rzutniki
multimedialne , 7 klasopracowni posiada tablice multimedialne
a uczniowie maja do dyspozycji
notebooki ,tablety i info kiosk.
Rodzice , uczniowie maja dostęp do swoich ocen poprzez edziennik. Obieg informacji
dyrekcja-nauczyciele-uczniowie
-rodzice odbywa się za pomocą
platformy e-szkoła. Wszystko to
dzięki wsparciu obecnych władz
samorządowych. Część tego
dobra zdobyliśmy dzięki własnej kreatywności ,poprzez
uczestnictwo w licznych projektach takich jak: EDUSCIENCE,
G L O B E ,
D S D
C1,SOCRATES_COMENIUS,
PROJEKTY RCRE np.; Zaczarowany świat, i wiele innych
które państwo będziecie mogli
zobaczyć w szkole. Jesteśmy
zdobywcami licznych certyfikatów „Szkoły Odkrywców Talentów” , „Szkoły Otwartej dla
Dorosłych”, „Bezpiecznej Szko-

INFORMACJE * Dzieje się
ły”, „Lidera Innowacyjnej Edukacji”, „Szkoły Bez Przemocy”.
I choć nie zawsze sytuacja
finansowa pozwala nam realizować nasze edukacyjne plany z
pomocą przyszła nam nowoczesna technologia ,dzięki której
możemy uczestniczyć wykładach online oraz podpatrywać
naukowców w ich codziennej
pracy. Ten swobodny dostęp
gwarantują nam umowy z uczeln i a mi wy ż sz y mi t a k i mi
jak :Uniwersytet Opolski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie czy Politechnika
Opolska . Warto się pochwalić
tym .że od 2 lat program chemii
organicznej realizujemy w
laboratoriach Uniwersytetu
Opolskiego .

placówkę . Staroście Zarządowi
i Radnym za życzliwy , mądry
stosunek do edukacji. Władzom
samorządowym
wszystkich
kadencji za to ,że szkoła mogła
się zmieniać . Wam przyjaciele
szkoły ,ze nigdy nie pozostawaliście obojętni na jej potrzeby .
Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli, rodziców i
Was drodzy absolwenci oraz
obecni uczniowie. Kochani, bez
Was te dwadzieścia lat nie byłoby tak piękne i pełne sukcesów.

Włos do włosa
Uczennica naszej szkoły, Jagoda Fuhrmann w sierpniu
podarowała fundacji WeGirls
59 centymetrów. Czego?
"Włos do włosa" to akcja, która
ma popularyzować zbieranie
włosów na peruki dla chorych
na raka, zorganizowana przez
Tygodnik Krapkowicki i Fundacja Przyjaźni WeGirls.

- umyte i dokładnie wysuszone włosy, dzielimy na kilka
pasm,
- każde pasmo pleciemy w
warkocz lub zawiązujemy w
kucyk, po czym wiążemy gumką (najlepiej recepturką), dla
bezpieczeństwa w 2-3 miejscach,
- ucinamy około 2 cm powy-

Życzę, aby przy okazji tego
pięknego Jubileuszu w Waszych
sercach odżyły wspomnienia tej
niepowtarzalnej atmosfery, jakiej
doświadczyliśmy.
Iwona Medwid

Nasze władze samorządowe
sprzyjają rozwojowi edukacji
szczególnie poprzez partycypowanie w kosztach programów
europejskich .A my dzięki nim
możemy realizować założone
cele. Nie sposób wymieniać
wszystkich działań szkoły bo
lista byłaby długa.
Dziękuję wszystkim którzy
wspieraliście i wspieracie naszą

Stawia przede wszystkim na
tworzenie dynamicznego zespołu, podnoszenie poziomu nauczania, współpracę z uczelniami wyższymi, a także na motywowanie i zachęcanie uczniów
do udziału w konkursach i
olimpiadach, będącym najlepszym sposobem na odkrywanie
i rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.

Narnia jest w Opolu
29 października uczniowie z
naszej szkoły pojechali do
opolskiego teatru im. Jana
Kochanowskiego na sztukę pt.
„Opowieści z Narni”.
Emocje, jakie wywołała ta jedna
z największych realizacji w
historii opolskiego teatru pozostały w uczniach na długo.
- Nasz spektakl to pierwsza
realizacja tej niezwykłej opowieści w polskim teatrze. Jest w

niej wszystko co być powinno –
lew, czarownica i stara szafa, ale
jest też to, co stanowi sens tej
niezwykłej historii – magia i
tajemnica. - czytamy na stronie
internetowej teatru [www.http://
teatropole.pl/spektakle/opowiesci
-z-narnii-lew-czarownica-i-staraszafa/].

Rak może dotknąć każdego.
Wiedzą o tym doskonale ci,
którzy zachorowali, bądź mają
w gronie swoich bliskich takie
osoby. Chorzy codziennie zmagają się z chorobą, są narażeni
na wysokie koszty leczenia i na
dodatek często nie potrafią
skutków owego leczenia ukryć
I faktycznie, była magia, tajem- pod chustką. Chodzi o utratę
nica i niezapomniane wrażenia.
włosów.
SN Dla niektórych kobiet są one
najważniejszym i najbardziej
wypielęgnowanym atrybutem
wyglądu. Utrata włosów, to
skutek ubocznych chemioterapii, który przeraża chorych
najbardziej. Ładna, dobrze
dobrana peruka może zdecydowanie poprawić samopoczucie
chorego, dodać mu siły do podjęcia dalszej walki z nowotworem.
Minimalna długość włosów,
które można przekazać fundacji
to 25 cm. Włosy należy przed
ścięciem umyć, bez korzystania
odżywki, nie wolno także pomieszać końca włosów z nasadą.
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żej utrzymującej ich gumki (od
strony głowy), nie należy ich
wyrównywać,
- ścięte włosy zawijamy w
papier (np. ręcznik papierowy),
oznaczamy nasadę włosa –
wkładamy pod gumkę karteczkę z napisem "nasada",
- następnie tak przygotowane
włosy umieszczamy w foliowej
torebce, którą – wraz z wypełnionym przez Klienta formularzem – wkładamy do koperty i
wrzucamy do skrzynki pocztowej.
Obcięte włosy przesyłamy
(może być w zwykłej lub bąbelkowej kopercie) na:
Fundacja Przyjaźni WeGirls
ul. Grochowska 341/89
03-822 Warszawa
WeGirls

INFORMACJE * Święto KEN
Nauczyciele z powiatu krapkowickiego świętowali

14 października to w kalendarzu szkolnym data niezwykła.
Tegoroczny Dzień Edukacji
Narodowej nauczyciele z powiatu krapkowickiego świętowali w Miejsko Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Zdzieszowicach.
Były podziękowania, życzenia,
nagrody i koncert Soyka
Kwintet.
Obchody Dnia Nauczyciela
chociaż miały uroczysty charakter to nie brakowało momentów
uśmiechu, podziwu i gromkich
braw. Tak było podczas otwierającego popołudniowe spotkanie występu Piotra i Anny
Orian. Para zaprezentowała
dynamiczny, gorący taniec
towarzyski. Niedługo po nich na
scenie pojawiła się 5 letnia
Alicja Nowicka, która wystąpiła
w niemniej gorących latynoskich klimatach.
Później był czas na przywitanie
gości i życzenia dla nauczyciela.
Na scenie pojawił się gospodarz
uroczystości Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, który dziękował nauczycielom za poświęcenie, zaangażowanie i serce
włożone w pracę z uczniami.
– Jesteśmy wdzięczni za wasz
trud i osiągnięcia na rzecz
nauczania i wychowania młodego pokolenia mieszkańców
naszego powiatu, czyniąc ich
dobrze przygotowanymi do
wyzwań współczesnego świata.
W podobnym tonie do nauczycieli zwróciła się pełniąca obowiązki burmistrza Zdzieszowic
Sybilla Zimmerman. Jesteście

wicach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto
trzech nauczycieli uzyskało
stopień nauczyciela mianowanego, co potwierdzili ślubowaniem.

kadrą przygotowaną, dobrą,
sprawdzoną i mam nadzieję, że
najbliższe lata będą stały pod
znakiem kolejnych sukcesów
naszych uczniów i szkół.
Nauczyciele odgrywają niezastąpioną rolę w procesie kształtowania osobowości dzieci
oraz młodzieży, dlatego powinni otrzymywać odpowiednie
wsparcie. Zarówno w powiecie krapkowickim jak i w gminie Zdzieszowice macie najlepsze warunki- zwracał się do
zebranych na sali pedagogów
Piotr Pakosz, przewodniczący
Regionalnej Sekcji Oświaty i
Wychowania
NSZZ
„Solidarność”

Następnie wyróżniono dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół oraz przedszkoli, dla
których organem prowadzącym
jest gmina Zdzieszowice. Nagrody powędrowały do 20
osób. Wręczono również listy
gratulacyjne dla odznaczonych
i wyróżnionych. Nauczyciele
ze Zdzieszowic otrzymali złote,
srebrne i brązowe medale za
zasługi, za długoletnią służbę
oraz medale Komisji Edukacji
Narodowej. Ponadto dziesięciu
nauczycieli ślubowaniem potwierdziło uzyskanie mianowania.

Szczególne powody do radości
i satysfakcji mieli nagrodzeni
dyrektorzy, nauczyciele oraz
pracownicy szkół. W tym roku
w ten sposób wyróżniono
ponad 70 osób z wszystkich
placówek, dla których organem prowa d zą c y m
j e st
powiat krapkowicki.
Na scenie gratulacje
otrzymywali kolejno
pracownicy i nauczyciele Zespołu
Szkół Zawodowych
im. Piastów Opolskich w Krapkowicach. Zespołu Szkół
im. J. Kilińskiego w
Krapk owica ch,
Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w
Z d z i e s z o wi c a c h ,
Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana
Tuwima w Krapko-

Najbardziej wyczekiwanym
momentem wieczoru był kon-
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cert znanego ze wspaniałych
utworów, płyt i współpracy z
wieloma różnymi muzykami
Stanisława Soyki. Ikona jazzu
w Zdzieszowicach wystąpiła z
kwintetem. Nie zabrakło największych przebojów takich
jak „cud niepamięci”, czy
„tolerancja”, a koncert wzbogaciły krótkie anegdoty dotyczące twórczości artysty. Stanisław Soyka zachwycony naszym regionem otrzymał od
starosty i wicestarosty pamiątkowe filiżanki z tradycyjnym
wzorem.
Ostatnią atrakcją wieczoru był
wernisaż kobiety wielu talentów Genowefy Kozubek –
Kopeckiej. Artystka, pedagog
zaprezentowała prace haftem
krzyżykowym, gobelinowy i
malarskie pod tytułem „igłą
malowane”.
Źródło:
powiatkrapkowicki.pl

INFORMACJE * Edukacja
Z nauczycielem dookoła świata:
Chiny
W najludniejszym państwie
świata Dzień Nauczyciela jest
obchodzony 10 września. Co
ciekawe, ta data nie jest związana z żadnym szczególnym
wydarzeniem – została ustalona przez władze w 1985 r. bez
wyraźnego uzasadnienia.

pedagodzy przebywający w
szpitalach. Wszystkim uczniowie wręczają karty z podziękowaniami, a nieraz też dodają od
swoich rodziców... czerwone
koperty. Kolor ten wskazuje, że
w ich środku znajdują się pieniądze.

O potrzebie uczczenia wysiłku
nauczycieli po raz pierwszy w
najnowszych czasach w Chinach zaczęto mówić w 1930 r.
Wtedy to grupa profesorów
sformułowała „Manifest Dnia
Nauczyciela”. Chcieli oni zwrócić uwagę na potrzebę poprawy
warunków bytowych i pracy
chińskich nauczycieli.

Ciekawostki z Chin:

Dziewięć lat później resort
edukacji zmienił termin święta
na rocznicę urodzin Konfucjusza (28 września), ojca najważniejszego systemu filozoficznoreligijnego Państwa Środka. W
1951 r. komunistyczny reżim
połączył obchody Dnia Nauczyciela z uroczystościami Święta
Pracy 1 maja. W 1985 r. powrócono do pierwotnej idei odrębnych obchodów i ustalono ich
datę właśnie na 10 września.
W tym dniu uczniowie odwiedzają emerytowanych bądź
chorych nauczycieli, co jest
bardzo popularnym zwyczajem.
Szczególną troską otaczani są

Rozmawiamy o tym co ważne
W październiku odbyły się
spotkania uczniów klas I LO
oraz I, II Gimnazjum z terapeutą uzależnień p. Pawłem
Andrzejukiem, wieloletnim
pracownikiem Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK.
Zajęcia miały na celu przedstawienie realnego zagrożenia
wynikającego z zażywania
substancji psychoaktywnych
oraz obalenie mitów krążących wokół narkotyków.

– Chiński system edukacji jest
jednym z najstarszych na świecie, a jego historia sięga czasów późnej dynastii Xia władającej między XVI a XI wiekiem p.n.e.

Podczas spotkania z młodzieżą poruszono również problematykę wartości, czyli tego co

– Chińska Radiowo Telewizyjna Szkoła Rolna
dociera do ponad 100 mln
Chińczyków; jej celem jest
edukacja (głównie w zakresie
technologii rolniczych) mieszkańców zasiedlających tereny
odległe od miejskich ośrodków; jest największym na
świecie systemem edukacji na
odległość.

W dniu 23 października
2014 r. uczniowie klas 2b, 3b
i 3c uczestniczyli w lekcji na
żywo zorganizowanej przez
Muzeum Historii Żydów
Polskich.

Operon

Praktyka laboratoryjna
Europejską - "Chemia organiczna w życiu codziennym".
Młodzież pod czujnym okiem
dr Dawida Siodłaka przeprowadziła reakcje charakterystyczne dla węglowodorów
alifatycznych i aromatycznych.

Mamy nadzieję, że przekazana
wiedza pozwoli na szym
uczniom dokonywać słusznych
wyborów, a tym samym nie
zmarnować tego, co jest najcenniejsze: zdrowia, młodości i
marzeń o przyszłości.
MS

Lekcja na żywo

– Obowiązkiem edukacyjnym
objęte są dzieci siedmioletnie,
za wyjątkiem Pekinu i Szanghaju, gdzie do szkoły podstawowej posyła się dzieci, które
ukończyły sześć i pół roku.

Maciej Orłoś i Anna Seweryn
oprowadzając po nowo powstałym muzeum, zaprezentowali uczniom zagadnienia
związane z tożsamością Żydów polskich na przestrzeni
wieków.

Dnia 22.10.2014r. uczniowie
klas IIIC, IIB, IA uczestniczyli
w kolejnych zajęciach z praktyki laboratoryjnej na Wydziale
Chemii Organicznej, realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię

obecnie młodzi ludzie uważają
za słuszne, co jest warte wysiłku i co stanowi cel ich dążeń.
Przyjęty system wartości wypełnia osobowość, nadaje
kształt życiu człowieka, sens
jego egzystencji. Z pewnoscią
kształtowanie pożądanej hierarchii wartości powinno przejawiać się w stawaniu się coraz
lepszym...
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Inicjatywa utworzenia Muzeum
Historii Żydów Polskich narodziła się w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny i stopniowo zyskała uznanie zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Dzięki
wsparciu indywidualnych oraz
instytucjonalnych darczyńców z
całego świata w 1995 r. możliwe
było rozpoczęcie prac nad projektem muzeum i kontynuowanie
ich – jako inicjatywy społecznej
– aż do roku 2005.

PODRÓŻE * Londyn
DISCOVER LONDON - odcinek drugi
Projekt zapoczątkowany w
ubiegłym roku przez panią
Ewę Pospieszczyk doczekał się
kontynuacji. W dniach od 17.
do 20. października kolejna
grupa uczniów Gimnazjum
Dwujęzycznego przy Zespole
Szkół im. J.Kilińskiego w
Krapko wicach odkrywała
uroki stolicy Wielkiej Brytanii

obyło się bez przygód) docieraliśmy po kolei do Pałacu Buckingham, Placu Trafalgar oraz,
ku ogromnej uciesze nie tylko
żeńskiej części, znanej z
ogromnej ilości sklepów słynnej Oxford Street. Zwieńczeniem pierwszego dnia była
wizyta pod Tower of London,
która w feerii wieczornych

nym piętrusem, krótkie odwiedziny w Muzeum Historii
Naturalnej i Muzeum Nauki (tu
ponoć najlepsze były lodyJ).
Nie obyło się oczywiście bez
sesji zdjęciowej pod majestatycznym Big Ben’em, na moście Westminster i przy Opactwie Westminster Abbey.

i jej okolice.
Dziesiątka uczniów klasy III
gimnazjum wraz z opiekunkami: Aliną Kasner – Sokołowską,
Ewą Pospieszczyk i Magdaleną
Tarasek miała okazję na własne
oczy zobaczyć miejsca znane
dotąd z pocztówek i filmów.
Pierwszego dnia, za namową
męskiej części ekipy, udaliśmy
się na stadion Stamford Bridge
– raj miłośników Chelsea. Po
zakupach i sesji zdjęciowej
mogliśmy rozpocząć zwiedzanie.
Korzystając z metra (tu nie

świateł robi niezwykłe wrażenie. Ok a la ją ce twierdz ę
‘morze’ maków (hołd dla ofiar
wojen) zaskakuje i pobudza do
refleksji.

Niektórzy uczestnicy wyprawy
odwiedzili również Oceanarium i o mały włos nie wsiedli
na przytłaczające ogromem
London Eye. Wszyscy natomiast mieli okazję spróbować
swoich sił w ‘obsłudze’ metra.
Gratulacje dla naszych gimnazjalistów! Z tym zadaniem
poradzili sobie świetnie!
Ostatni dzień pobytu w Wielkiej Brytanii upłynął na spacerach po niezwykle urokliwych
uliczkach Cambridge. Odwiedziny w kilku z licznych budynków uniwersyteckich oraz
empiryczny kontakt z kulinariami (Fish & Chips, Jacket
Potatoes itp.) cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Kolejne dwa dni upłynęły na
‘bliższych’ spotkaniach z Londynem i jego urokami. Była
więc wizyta u Sherlocka Holmesa w jego domu przy Baker
Street 221b, chwila relaksu w
Hyde Park i spotkanie z
‘mówcami’ w Speaker’s Corner, spacer po Piccadily Circus
i słodkie zakupy w świecie
M&Ms (cztery piętra słodkości
nikogo nie pozostawiają obojętnymJ), przejażdżka czerwo-

Niestety, cztery dni projektowe
minęły niezwykle szybko i
trzeba było się pożegnać ze
Stansted Lodge i udać się w
podróż do domu.
Na pamiątkę zostały nam zdjęcia, filmiki i oczywiście wspomnienia bardzo udanego wy-
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jazdu.
Kolejny wyjazd już w grudniu.
Licealiści teraz Londyn czeka
na Was!
Jeszcze raz dziękuję uczniom
III G za zaangażowanie i dostarczanie nam rozlicznych
wrażeń oraz moim koleżan-

kom, bez których ten wyjazd
nie byłby możliwy.

Alina Kasner-Sokołowska

INFORMACJE * Z myślą o innych
Śmieciowe jedzenie? To nie dla nas!
Sejm zdecydował, uchwalając
nowelizację ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
że w szkołach nie będzie można sprzedawać, zarówno w
sklepikach, jak i w automatach "śmieciowego jedzenia".
W dzisiejszych czasach na
świecie jest modny zdrowy tryb
życia. Niedawno moda ta przywędrowała również do Polski.
Można to zauważyć w gazetach,
telewizji, internecie, na bilbordach, plakatach. Jednym słowem wszędzie. Młodzi jak i
starsi ludzie preferują zdrowe
jedzenie i aktywne spędzanie
czasu, jednak gdzie człowiek
nie spojrzy czeka na niego
mnóstwo pokus, którym bardzo
często jest ciężko się oprzeć.
Zauważyły to również władze
naszego państwa i postanowiły
znowelizować ustawy na temat
jedzenia w szkole. Zmiana ta
wynika również z tego, że otyłość i nadwaga u dzieci stają się
palącym problemem. Jak podaje
Instytut Żywności i Żywienia
odsetek dzieci i młodzieży z
nadwagą i otyłością w Polsce
obecnie wynosi niemal 16%. W
raporcie Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) nasze dzieci
znalazły się w czołówce najbardziej otyłych w Europie! Z
otyłością i nadwagą postanowiła
również walczyć Unia Europejska dofinansowując budowy
Orlików, hal sportowych, siłowni na świeżym powietrzu oraz
wszelkiego rodzaju miejsc do
spędzania czasu aktywnie.
Aby zminimalizować problem
nadwagi, jak każdy z nas wie,
oprócz ruchu jest również potrzebna dobrze zbilansowana
dieta. Walczenie z tym problemem u dzieci i młodzieży nie
uda się dopóki ze sklepików i
automatów w szkołach nie
znikną takie produkty jak np.
chipsy czy niektóre batony z
dużą zawartością tłuszczów i
cukrów. Mam nadzieję, że
każdy z nas wie co można
jeść, a czego niekoniecznie
i nie warto, ponieważ nie
wnosi nic wartościowego
do naszego jadłospisu.
Natomiast, żeby nie kusiło
nas niezdrowe jedzenie
warto je wyeliminować z
naszego sklepiku. O zdanie
na ten temat zapytałam

Muzycznie i charytatywnie

panią dyrektor Iwonę Medwid,
która całkowicie poparła pomysł nowelizacji ustawy o
żywności sprzedawanej w
szkole.
- Ja uważam, że tak powinno
być. W szkole powinno być
sprzedawane dużo owoców,
świeże pieczywo, każdy powinien mieć możliwość skomponowania sobie jedzenia samemu. Zamiast sztucznych napojów powinny znaleźć się świeże
soki, wody mineralne. Produkty
powinny być jak najmniej
przetworzone, zdrowe. - mówiła pani dyrektor.

Na świecie jest
wie lu
ludzi ,
którzy potrzebują
pomocy.
Nikt nie wie jak
jest po tamtej
stronie lustra,
d o p ó ki
jest
silny,
zdrowy,
zasobny finansowo i szczęśliwy.
Ludzie, którzy
borykają się z
chorobą, bezsilnością, brakiem
pieniędzy tworzą taką grupę
społeczną, nad
którą trzeba się
pochylić. Krapkowicki
Dom
Kultury postanowił zorganizować koncert na
rzecz takich ludzi.

To samo pytanie skierowałam
do naszego Najlepszego Pracownika szkoły, czyli Pani
Jadzi, która prowadzi szkolny
sklepik. Sklepikarka jest tego
zdania, że jeżeli wycofuje się
śmieciowe jedzenie w szkolnych sklepikach to powinno
być ono wycofane wszędzie,
ponieważ wycofanie złych
produktów tylko ze szkoły nie
wyeliminuje problemu nadwagi
i otyłości. Każdy w drodze do
szkoły, bądź też w trakcie
może wyjść po coś do sklepu
poza terenem szkoły. Pani
Jadzia również uważa, że to
rodzice powinni tłumaczyć
dzieciom zasady zdrowego
żywienia.
- A jeżeli ktoś przyjdzie do
szkoły z puszką słodkiego napoju zostanie ukarany?”- dodaje z
uśmiechem.

Pomysł zrodził się już kilka
miesięcy wcześniej. Pomoc
popłynęła muzycznie i rytmicznie.
I tak w dniu 21.09.14r. o godzinie 14.00 miał miejsce przegląd
zespołów połączony z akcją
charytatywną na rzecz nieuleczalnie chorej Zuzanny Jakubik
z Krapkowic (byłej piłkarki
drużyny Pila Vinco) i czwórki
dzieci tragicznie zmarłego policjanta Tomka Lewickiego.
Podczas tego muzycznego spotkania przeprowadzono między
innymi zbiórkę publiczną w
formie sprzedaży cegiełek. W
koncertowaniu wzięło udział
wiele śpiewających i muzykujących gwiazd od hip-hopu, poprzez piosenkę śpiewaną do
zespołu muzycznego. Poświęcili oni swój wolny czas, aby
pomóc innym ludziom.

Zdanie na ten temat wyraził
jeden z uczniów naszej szkoły.
Uznał on, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do sklepików różnego
rodzaju owoców i wycofanie
produktów takich jak chipsy,
batony czy słodkie bułki. Głosy
na temat zdrowej żywności w
szkole są różne, ale najważniejsze żeby każdy z nas miał
swoje zdanie na temat żywienia
i trzymał się swoich zasad.
NCH

- Lubię pomagać, lubię pomagać muzyką bo wiem, że dociera
ona głęboko to naszych serc, a
wielu z nas się z nią utożsamia.
Dzisiejszy koncert charytatywny
był dla mnie ogromną przyjemnością, bo mogłem pomóc i
mogłem dać z siebie 110 % na
scenie. Uważam, że muzyką
niesiemy dużą pomoc,. Mam
nadzieję, że takie koncerty będą
częściej w naszym mieście. Ja
na pewno przy najbliższej okazji
znowu pomogę z muzyką w roli
głównej. - mówi się Igor Dzielecki, jeden z uczestników.
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Inną gwiazdą występującą
podczas tego koncertu była
Zuzanna Krygier, uczennica kl.
II a. Ta młoda nastolatka wykazała się wielkim talentem muzycznym i razem z innymi
uczestnikami wsparła tę akcję.
Zuzanna od ponad roku
uczestniczy na zajęcia do Krapkowickiego Studia Piosenki
KDK. Często uczestniczy w
tego rodzaju imprezach i stara
się włożyć całe serce w to co
robi. Piosenka, którą nam
zaprezentowała to Męskie
Granie
Orkiestra
„Elektryczny”. Był to jej bardzo udany debiut w tym utworze. Muzyka wpadła w ucho.
Ludzie chętnie jej słuchali.
Mimo, że koncert miał poważną tematykę to wszyscy bawili
się bardzo dobrze. Wśród dość
licznej grupy ludzi nie zabrakło
ani osób starszych ani nastolatków.
-Takie wydarzenia nie tylko
charytatywne, ale kulturowe
zawsze mają sens. Powinno
być ich więcej, gdzie będą
promowani krapkowiccy artyści i kultura, a nie radni, pan
starosta i inne osoby. - mówi
Marcin Horst, który tego dnia
również wystąpił na scenie. Moim osobistym zdaniem takie
akcje mogą przynieść tylko
dobro, cieszy mnie to że są
organizowane w takiej miejscowości jak Krapkowice!
Julia Dobiecka
ZK

INFORMACJE * Nauczyciele
Kim są najmłodsze w szkole nauczycielki?
Od początku roku szkolnego
w naszej małej, ale dzięki
temu i radosnej szkole pojawiły się nowe twarze w gronie
pedagogicznym.
To Ewa Krępa, nauczycielka
geografii, Weronika Smandzik,
nauczycielka języka angielskiego oraz Agnieszka Winkler,
nauczycielka języka niemieckiego. Samorząd Szkolny zadał
paniom te same trzy pytania.
Począwszy od tego numeru
będziemy prezentować ich
odpowiedzi.
SN: Dlaczego Pani została
nauczycielką?
Ewa Krępa: W 1998 r. na święta
Bożego Narodzenia dostałam
swój pierwszy atlas geograficzny od babci. I w taki sposób

zaczęła się moja przygoda z
podróżami palcem po mapie.
W dalszej mojej edukacji miałam wspaniałych nauczycieli
tego przedmiotu, którzy potrafili zainteresować. Do ulubionych przedmiotów oprócz
geografii również dołączyła
biologia. W liceum swoje
zainteresowania geograficznobiologiczne rozwijałam poprzez konkursy oraz olimpiady.
Postanowiłam zatem pójść na
studia, które pozwolą mi połączyć moje zainteresowania i
pasję. Po skończeniu studiów
moim marzeniem było dostać
pracę w zawodzie.......i tak oto
zostałam nauczycielką Zespołu
Szkół im. Jana Kilińskiego w
Krapkowicach.

Pomimo krótkiej działalności
szkoły, wydaje mi się, że
oprócz nauki, czy też wiedzy,
którą przekazuje z różnych
dziedzin wykwalifikowana
kadra pedagogiczna, jest to
szkoła nastawiona na rozwój
indywidualnych zainteresowań
uczniów jak również na rozrywkę. Ta szkoła jest potwierdzeniem, że absolwenci, którzy
z niej wychodzą są „do tańca i
do różańca”.
Gdyby nie była pani nauczycielką to czym zajmowałaby
się Pani w życiu?
Gdybym nie była nauczycielką
to chciałabym być obserwatorem meteorologicznym lub
synoptykiem. Przez pewien
czas w swoim życiu myślałam

Co sądzi Pani o naszej szkole?

o zostaniu na uczelni na studiach III stopnia. Co wiązało
by się również z zajęciami
dydaktycznymi ze studentami.
Więc tak czy siak rozwijałabym się w roli pedagoga, dydaktyka oraz naukowca.

UWAGA, ZAGROŻENIE!!!
Na facebooku pojawiają się
co jakiś czas fikcyjne konta
znanych osób, a nawet przedmiotów. Ale to konto wprawiło w osłupienie wszystkich!

Konto nosi nazwę „Najseksowniejsze 4,5 i 6 latki” i zawiera
fotografie dziewczynek w tym
wieku. Wiele osób zgłaszało
administracji FB naruszenie

prawa, ale dostawało odpowiedź, że nie da się nic z tym
zrobić.
Przerażający jest nie tylko sam
fakt powstania takiej strony,
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ale także 2850 polubień oraz
bezsilność administratorów FB.
Przestrzegamy przed klikaniem
w tego typu profile!!! Nie
pozostawajcie wobec nich
obojętni!!!

INFORMACJE * Wywiad
Nie tak daleko do Drezna

Najlepsi są wśród nas
Nagroda Marszałka Województwa „Prymus Opolszczyzny” przyznawana jest osobom uczącym się lub studiującym na terenie województwa
opolskiego. Długa i ciężka
praca oraz wytrwałość opłaciły się również naszym
uczniom.

Tegoroczną nagrodę za osiągnięcia w nauce otrzymali Karolina Witek ( uczennica klasy
IB) oraz były uczeń naszej
szkoły Kamil Miętus. Laureaci
odebrali nagrodę 17 października z rąk członkini zarządu województwa Barbary Kamińskiej.
SN przeprowadził wywiad z
Karoliną.
Z: Powiedz mi, co czułaś odbierając nagrodę?
K: Czułam, że to, co robiłam,
aby te nagrodę osiągnąć nie
poszło na marne i zostało docenione.
Z: Na pewno wiele osób wyraziło swoje zdanie na ten temat,
z jakimi opiniami, spotkałaś
się po otrzymaniu nagrody.
Spotykały cie jedynie dobre i
cieple słowa, czy znalazły się
osoby, które ci zazdrościły?
K: Wiele osób wyraziło swoje
pozytywne zdanie na ten temat.
Jednak zawsze znajdzie się ktoś,

komu się coś nie podoba. Może
nie było tego widać na pierwszy rzut oka, ale były osoby,
którym ta nagroda przeszkadzała.
Z: Założę się, że po takim
wyróżnieniu nie osiądziesz na
laurach. Czy planujesz nadal
starać się o tego typu nagrody, czy jednak nie
przywiązujesz
do
tego wagi, aby zostać wyróżnionym
za osiągnięcia na tle
całego województwa?
K: Nie osiądę na
laurach, natomiast
uczę się, zdobywam
wiedzę dla siebie i
dla kreowania swojej
przyszłości, nie dla nagrody,
mimo tego, że każde wyróżnienie cieszy.
Z: Dużo czasu spędzasz na
nauce?
K: Pewnie trudno w to uwierzyć, ale nie. Większość wolnego czasu poświęcam swoim
pasjom

W dniu 06.10.2014r. wzięliśmy
udział w jednodniowej wycieczce do Drezna. Wrażenia
były niesamowite. Widzieliśmy wiele niesamowitych
budowli, miejsc oraz mogliśmy poznać historię tego miasta.
Zaczęliśmy od zwiedzania
przepięknego parku Pillnitz, w
którym znajdowało się między
innymi kilkusetletnie drzewo
kameliowe, drzewa pomarańczowe, śliczne aranżacje kwiatowe oraz pałac w stylu japońskim.
Następnie pojechaliśmy wzdłuż
Łaby na stare miasto. Tam
mogliśmy zobaczyć Frauenkirche, czyli przepiękny Kościół
Marii Panny, który w czasie II
Wojny Światowej został zniszczony w wyniku alianckich
bombardowań miasta. Jego
odbudowa zaczęła się w 1994
roku i trwała do 2005.

Oglądaliśmy operę Sempera
oraz zespól pałacowy Zwinger.
Jest to budowla uznawana za
jedną z najsłynniejszych w
świecie. Stanowi swoisty symbol nie tylko Drezna, ale i całej
dawnej Saksonii.
Widzieliśmy też malowidło
ścienne „Orszak Książęcy” (mające 101,90 m długości
i 10,51 m wysokości), stanowiące znaczące świadectwo
sztuki malowania na kafelkach
porcelanowych. W tym miejscu
dowiedzieliśmy się, że książę
Saksonii Fryderyk August I był
królem Polski znanym jako
August II Mocny.
Jest to tylko mała część tego co
widzieliśmy. Drezno kryje w
sobie jeszcze mnóstwo ciekawych i pięknych miejsc, których nie zdążyliśmy zobaczyć.
Mamy nadzieję, że będziemy
mogli tam jeszcze raz pojechać.
SN

Z: A tymi pasjami są?
K: Na pewno muzyka, która
pochłania tego czasu najwięcej,
no i sport. Jak widać można
łączyć przyjemne z pożytecznym, hobby jest jedną z rzeczy,
które powinny urozmaicać nam
wolne chwile.
W imieniu redakcji SN dziękujemy Karolinie za udzielenie
wywiadu, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.
Zuza Krygier

Olej dynie, impra w kinie!
Dokończenie ze s. 2.
To nie był ich pierwszy występ
w Krapkowicach, zapowiedzieli
również, że z chęcią jeszcze
kiedyś u nas zagrają.
Ostatni zespół porwał publiczność do tańca i nie zwalniając
tępa zakończył występ utworem
na bis. Mowa o Michale Królu.
Już po raz trzeci gościł na naszej krapkowickiej scenie. Specjalnie dla nas zagrał dwa premierowe kawałki! Reszta piosenek była znana większości,
więc nie zabrakło chętnych do
śpiewania razem z zespołem.
Organizatorzy dziękuję wszystkim obecnym za udział w imprezie i tym, którzy przyczynili
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się do zorganizowania „Angelo
-ween” po raz kolejny w Krapkowicach.
Natalia Gomółka

fot. Hanna Pydynowska,
na zdjęciu jeden z zespołów:
The Messis

INFORMACJE * Kultura
Camping
Few weeks ago, my friend Michael made his birthday party –
it was camping at the lake. On
one side of the lake, there was a
place for bonfire and on the
other side, a place for our tents.
When we were frying our sausages, Michael went to his tent for
a flashlight. When he was just
few steps from his tent, he stumbled over a branch and fell into
the lake. He came out of the
lake and was all wet. Fortunately, his house was only 400m
away. After he had come back,
nothing special happened this
evening.
So what can we do on
the camping? The answer is
easy – a lot of cool things. For
example, we can:
play football, volleyball, basketball, etc.
swim in the lake,
make a bonfire and fry
sausages or marshmallows,
si n g so me so n g s
(somebody can play the guitar),
tell the others funny /
scary stories,
play “spin the bottle”,
and do many other things that I
don’t remember. That camping
trip was so amazing!
If you want to go
camping on your own, you need
few basic items. During my
camping adventures – they were
necessary. Firstly, you must
take several tents and sleeping
bags – every guest must have
some place. Secondly, you
should prepare something to eat
and drink.
Thirdly, you should find things
for a bonfire. The most important things are:
wood,
matches,
some paper,
sausages,
marshmallows,
sticks (to keep your
food),
And at last, you can take a
flashlight, a guitar and something for insects. All of that can
be very useful.
For me, every person
should survive at least one
camping adventure. It is a very
interesting and pleasant experience. I think that if you attentively listen my advice, you will
make one of the best camping in
your life…
Piotrek Ziemniak

Nawiedzony Skórzak?
31.10 w Zespole Szkół im. Jana
Kilińskiego w Krapkowicach
odbyło się Halloween. Impreza
została zorganizowana przez
Samorząd Uczniowski.
Z tej okazji zorganizowane były
2 konkursy-na najlepszą klasową
dynię oraz na najstraszniejsze
przebranie. Wybór był trudny,
lecz jury w składzie:
Malwina Szaja,
Ewa Pospieszczyk
i Weronika Smandzik
wybrało najlepszych w danej
kategorii.
W kategorii najstraszniejszy
kostium:
1 miejsce-Krzysztof Kasiura IA
2 miejsce-Mariusz Zieliński IB
3 miejsce-Szalona Rodzinka z
IIA.
W kategorii najlepsza klasowa
dynia: 1 miejsce- IIB LO,I Gimnazjum
Gratulacje dla wszystkich,którzy
wzieli udział z imprezie jak i
SU,który zorganizował Halloween w naszej szkole.
SN

Halloween – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący
się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach w
wieczór 31 października,
czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia
do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.

Niepodległość na wesoło?
Oczywiście, że tak! Udowodniła to klasa IIa, która pod opieką swojego wychowawcy Grzegorza Podsiadło przygotowała
apel z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości.
Uroczystość szkolna rozpoczęła
się od części oficjalnej, w której
oddano hołd hymnowi polskiemu oraz sztandarowi szkoły.
Głos zabrała także dyr. Iwona
Medwid:
- Najwyższy czas, aby uroczystości związane z obchodami
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odzyskania niepodległości
obchodzone były na wesoło mówiła.
Niczym profeta przewidziała
przebieg uroczystości. Gdy
wyprowadzony został szkoły
prowadząca Katrina Langer
zapytała kilka osób czym dla
nich jest patriotyzm. Niestety,
nie wszyscy chcieli wypowiedzieć się na ten temat. Widzowie mogli obejrzeć także fragment programu „Mam talent”,
w którym znany już w kraju
Rafałek [lat 3] recytuje inwo-

kację.
- Ale chyba nie o to nam chodziło! - zauważyła Zuza Krygier i zaprosiła do siebie chór,
który odśpiewał przebój
„Happy” Pharela Williamsa.
Potem kabaret Tak Bardzo
Śmieszne, Że Aż Nie Uwierzysz, w składzie Grzegorz
Tkocz i Paweł Pohl przedstawili w jaki sposób wolność
była rozumiana w poszczególnych epokach. Na koniec
wszyscy odśpiewali „Wolność
kocham i rozumiem”. Takiego
apelu jeszcze nie było.

INFORMACJE * Sport
Niecodzienny maraton
Niecodzienny maraton miał
miejsce w naszej szkole na
przełomie 24 i 25 października. Dlaczego było to takie
niezwykłe?
Grupa dziennikarzy działających pod nazwą Haribo (nie
mylić z miśkami) od jakiegoś
czasu prowadzi niezwykle ciekawe zajęcia dodatkowe. Poza
teorią duży nacisk stawiany jest
na praktykę. Dlatego też coraz
częściej młodych dziennikarzy
można spotkać w terenie. Relacjonują wydarzenia kulturalne,
które dzieją się w naszym mieście (np. te odbywające się w
Krapkowickim Domu Kultury),
wydarzenia sportowe (np. mecze, w których grają uczniowie
naszej szkoły), ucząc się tym
samym niezwykle trudnego
zawodu dziennikarza. Zajęcia te
odbywają się w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a
prowadzi je pan Grzegorz Podsiadło.
- To świetna inicjatywa, która
skupiła wokół siebie uczniów
chcących poświęcać swój wolny
czas na dodatkowe zajęcia mówi prowadzący. - Bardzo
często spotykamy się w soboty, a
nawet niedziele, żeby móc ze
sobą pracować. W ten sposób
tworzymy taką specyficzną
redakcję. Punktem końcowym
ma być stworzenie szkolnej
telewizji, nad czym już usilnie
pracujemy. O wszystkim będziemy informować na bieżąco zapewnia p. Podsiadło.
Pomysł na specyficzny maraton
dydaktyczny nie jest czymś

nowym. Wprowadził go do
naszej szkoły właśnie p. Podsiadło.
- Kiedyś prowadziłem Skórzakową Noc Filmową. Odbyło się
aż dziewięć nocek filmowych,
ale niestety musiały one zostać
przerwane. Teraz pojawiła się
szansa, by powrócić do tego
pomysłu, ale w nieco zmienionej formie.- opowiada pomysłodawca.
I tak połączone zostały dwa
projekty: dydaktyczny z dziennikarstwa oraz filmowy. Wieczór rozpoczął się od ulokowania w klasie 33, w której odbyły się zajęcia dydaktyczne.
Uczniowie przez kilka godzin
pracowali nad projektem dziennikarskim, jedni zajęli się
informacją prasową dotyczącą
wpływu Polaków na rozwój
mediów, inni pracowali na
tekstach wizualnych wraz z
kamerą i mikrofonem. Tworzyli w ten sposób pierwsze informacje do telewizji Kiliński TV.
Po północy zaplanowana na ten
dzień część projektu została
zakończona, zatem sala 33
zamieniła się w… ogromne
legowisko pełne karimat, śpiworów i poduszek. Nagrodą za
dzielną pracę młodych dziennikarzy był maraton filmowy.
Niestety, Hariboszczaki musieli się nastawić na to, że praca
dziennikarska nie skończyła się
wraz z nadejściem północy. W
tym czasie powstało kilka
nowych pomysłów, z czego
część już jest realizowana.
Było bardzo fajnie - relacjonuje
Zuza Krygier - Oczywiste, że
jestem za tym aby takich nocek

było więcej, bo nie dość że
dobrze się bawimy i miło spędzamy ze sobą czas to edukujemy się. Super ekipa, genialny
prowadzący i miła atmosfera!
Jej słowa potwierdza Grzegorz
Tkocz:
- Noc filmową spędzoną w
szkole oceniam jak najbardziej
pozytywnie. Mieliśmy sprawną
i dobrze zorganizowaną ekipę,
pomiędzy którą nie wynikały
żadne zgrzyty. Na zajęciach
swobodnie chłonęliśmy wiedze,
a szkoła nocą daje powalające
wrażenie.
Następne takie projekty już
niebawem.
SN

Ciężka praca
owocuje
Bardzo dużo mówi się na
temat masowych zwolnień z
ćwiczeń w-fu. Wychodząc
temu naprzeciw redakcja
„Skużak Njusa” chce pokazać, ż jednak z naszej szkole
jest dużo uczniów, którzy nie
tylko ćwiczą w trakcie zajęć,
ale poświęcają swój czas
pozaszkolny na treningi.
Dziś przedstawiamy krótki
wywiad z Grzegorzem Tkocz,
uczniem kl. IIa.

Jaki sport uprawiasz?
Gram w piłkę nożną.
W jakim klubie trenujesz i
jak długo?
MKS Gogolin , mniej więcej 8
lat.
Na jakiej pozycji grasz?
Podoba ci się ona?
Jestem bramkarzem, nie.
W jakiej lidze gra twój klub i
jakim przedziale wiekowym?
Opolska Liga Juniorska
Jak oceniasz prace sztabu
szkoleniowego w twoim klubie?
Sztab szkoleniowy przygotowuje nas odpowiednio na kolejne mecze , mamy duże zaplecze. Trener stara sie robić
zróżnicowane treningi.
Z jaką drużyną rozegrałeś
ostatni mecz oraz jak się
zakończył?
Ze Stalą Brzeg , wynik 3:2.
Opisz to spotkanie w 3 słowach.
Dobry, przewrotny, zacięty.
Z jaką drużyną grasz kolejny
mecz?
Małapanew Ozimek , szanse są
70/30 na naszą korzyść.
Kiedy rozgrywane są twoje
spotkania?
Najczęściej przed południem w
soboty bądź niedziele.
Jak oceniasz możliwość rozwoju na terenie naszego województwa?
Uważam że nie jest wybitna,
aczkolwiek wystarczająca by
się wybić.
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