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  INFORMACJE * W skrócie 
Przeciw narko-
tykom - ku afir-

macji życia 

Program profilaktyczny "NOE" 

W dniu 18.11.2014 gimnazjaliści 
wzięli udział w programie profi-
laktycznym "NOE", który zo-
stał przeprowadzony przez 
specjalistów ds. uzależnień z 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii 
Uzależnień z Płocka. 
 
Program składa się z trzech czę-
ści: 
    część I – PRAWDA – ma na 
celu uświadomić młodzieży kon-
sekwencje picia alkoholu i korzy-
stania z innych substancji psycho-
aktywnych, informuje o szczegó-
łach i skutkach uzależnienia, 
    część II – MIŁOŚĆ – akcentuje 
wpływ środków zmieniających 
świadomość na relacje z innymi 
ludźmi, 

Od wtorku 28.11.2014r. nasi 
licealiści, ale również uczniowie z 
całej Polski sprawdzali poziom 
swojej wiedzy przed egzaminem 
maturalnym. Przystąpili do prób-
nych egzaminów z języka pol- 

Wymyśl hasło promujące 
naszą szkołę na zewnątrz!  
 
Dobre hasło jest krótkie i 
zapadające w pamięć! 

Dla najlepszych pomysło-
dawców mamy nagrody 
specjalne: kalendarze na 
nowy 2015rok, a także książ-
kę „Krapkowice - na skrzyżo-
waniu szlaków Europy”. 

Swoje hasła wysyłajcie na 
adres mailowy gazety  
skuzaknjus@wp.pl. 

 
W dniu 21.11.2014 gimnazjali-
ści klas III wzięli udział w 
kolejnym programie profilak-
tycznym realizowanym w 
ramach kampanii Kancelarii 
Prezydenta RP „Szkoła wolna 
od narkotyków”.  
 
Program "Przeciw narkotykom - 
ku afirmacji życia" został prze-
prowadzony przez specjalistów 
ds. uzależnień z Ośrodka Profi-
laktyki i Terapii Uzależnień z 
Płocka. Zajęcia miały na celu 
uświadomienie i modyfikacji w 
kierunku zdrowego stylu życia 
zagrażających postaw dotyczą-
cych używania alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych oraz 
zachowania wobec popularnych 
zjawisk społecznych (telewizja, 
komputer, internet, gry hazardo-
we, przemoc, sekty itd.), a także 
przekazanie umiejętności nie-
zbędnych do życia zgodnego z 
postawami pro zdrowotnymi, 
dającymi możliwości samoreali-
zacji. 
 
Program został przeprowadzony 
przy współpracy Gminnej komi-
sji ds. rozwiązywania proble-
mów alkoholowych, działającej 
przy Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Krapkowicach. 
 

MS 

 
W dniu 19.11.2014r. odbyło się 
kolejne spotkanie z przedsta-
wicielem Centrum Edukacji i 
Aktywizacji Osób Niepełno-
sprawnych z Opola, działają-
cego w ramach Fundacji Akty-
wizacja. 

Cykl spotkań dla uczniów nie-
pełnosprawnych ma wyposażyć 
ich w umiejętności, które po-
zwolą im w przyszłości odnaleźć 
się na rynku pracy i zdobyć 
satysfakcjonujący zawód. 

MS 

Świąteczny 
konkurs! 

    część III – WOLNOŚĆ – 
rozwija umiejętność odmawia-
nia, asertywności, zachęca do 
postawy abstynenckiej i podej-
mowania osobistych postano-
wień. 
 
Metody aktywizujące, którymi 
przeprowadzono zajęcia pozwo-
liły na aktywny udział młodzieży  
i możliwość wysnuwania samo-
dzielnych wniosków. Istotnym 
elementem programu było świa-
dectwo osoby uzależnionej i 
współuzależnionej, likwidujące 
stereotypy i wykształcające 
empatię. 
 

JK 
 

skiego, matematyki, języka obce-
go orz dodatkowego przedmiotu 
rozszerzonego. To przedsmak 
tego, co czeka ich w maju. 
         SN 

Aktywizacja  
zawodowa osób 
niepełnospraw-

nych 

Próbna matura z Operonem 

 

Redakcja „Sku-
żak Njus” składa 
wszystkim Ucz-
niom, Pracowni-
kom szkoły oraz 
Nauczycielom ży-
czenia zdrowych, 
spokojnych Świąt 
i udanego wejścia 
w nowy 2015 rok. 
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Ostatni dzwonek przed adwentem 

  INFORMACJE * Dzieje się 
Owoc wytrwałości                                                                         Afryka we Wrocławiu 

W dniu 13 listopada grupa 
ponad 40 uczniów z naszej 
szkoły, realizujących program 
ekologiczny GLOBE, odwie-
dziła wrocławskie ZOO. 
Główną atrakcją poza żyrafa 
było oczywiście nowo otwarte 
Afrykarium i pingwiny z Ma-
dagaskaru. 
 
Afrykarium zostało oddane dla 
zwiedzających dopiero od 
dwóch tygodni. Jest to pierwsze  

 
 
 
Skąd wziął się zwyczaj obcho-
dzenia Andrzejek? Jak świę-
tują państwa w Europie? 
 
Pochodzenie zwyczaju przypi-
suje się starożytnej Grecji ze 
względu na źródłosłów imienia 
Andrzej (ANDRESS), a także 
greckich słów ANER, AN-
DROS, które oznaczają męża, 
mężczyznę.  
 
Inni natomiast odwołują się do 
starogermańskiego boga Frejra, 
bóstwa miłości i płodności. 
Jędrzejki (Andrzejki) mają na 
celu odprawianie wróżb w nocy 
z 29 na 30 listopada. Jest to 
wigilia św. Andrzeja, patrona 
Szkocji, Rosji i Grecji. Święto 
to głównie dotyczyło dziewcząt. 
Żeńskim jego odpowiednikiem 
były katarzynki. W Szkocji, 
jako święto bankowe, czyli 
święto państwowe będące 
dniem wolnym od pracy, czci 
się dzień patrona hucznie ucztu-
jąc. Nawet na fladze narodowej 
znajduje się krzyż  św. Andrze-
ja. Niegdyś andrzejki były prze-
znaczone jedynie dla panien, 
miały one charakter matrymo-
nialny.  

w Polsce oceanarium prezentują-
ce faunę Czarnego Lądu, które 
jest integralną częścią wrocław-
skiego ogrodu zoologicznego. 
 
Wycieczka okazała się bardzo 
udana, pogoda sprzyjała zwie-
dzaniu, w dobrych humorach 
wróciliśmy do Krapkowic, a 
afrykańskie bębny w naszych 
uszach brzmią do dziś 
 

JK 

 
 
 

Początkowo traktowano je bar-
dzo poważnie, wróżby odprawia-
no w odosobnieniu. Dopiero 
później przybrały one formę 
zbiorową gromadząc panny na 
wydaniu. Współcześnie nato-
miast zabawa przyciąga mło-
dzież obojga płci. Wierzono, że 
w ten dzień duchy przodków 
wracają na ziemię i odsłaniają 
tajemnice, w tym przypadku 
matrymonialne. Z tym świętem 
związanych jest wiele zwycza-
jów i wierzeń. W poszczegól-
nych państwach w różny sposób 
obchodzi się święto św. Andrze-
ja. 
 
NIEMCY: 
Wierzy się tam, że jeśli młoda 
kobieta prześpi się nago, zobaczy 
we śnie swojego przyszłego 
męża. Powinna ona również 
uważać skąd tej nocy szczekają 
na nią psy, gdyż to właśnie stam-
tąd przybędzie do niej jej przy-
szły mąż. 
 
UKRAINA: 
Dzień św. Andrzeja przypada 
tam na 13 grudnia. Jest to czas na 
wróżby, lecz także figle i psoty. 
M.in. wynosi się pług na dach, 

W dniu 20 listopada w 
Krapkowickim Domu Kultu-
ry miał miejsce występ pt. 
„A Sara miała 90 lat”. Zza 
oceanu przyleciała do nas 
Kathleen Ann Thompson, 
doświadczona aktorka, cho-
reografka i reżyserka.   

 
Całość była wystawiona w 
konwencji monodramu (utwór 
dramatyczny, w którym wystę-
puje tylko jeden bohater). 
Przedstawienie nawiązywało 
do życia postaci biblijnej, 
która cechowała się ogromną 
wytrwałością w okresie czeka-
nia na upragnione dziecko. Jej 
codziennym obowiązkiem 
było noszenie wody. Niezwy-
kłe w tej zwykłej czynności 
było to, że wykonywała swoje 
zadanie zawsze, mimo upływu 
lat oraz pogarszającego się 
zdrowia. Jej wytrwałość zosta-
ła nagrodzona. Gdy miała 90 
lat, a jej mąż 100 poczęła 
dziecko. Dramat był swego 
rodzaju zachętą do wykonywa-
nia tego, do czego zostaliśmy 
powołani  
 

co ma oczywiście związek z 
zamążpójściem. Jeśli dom, w 
którym mieszka panna zostanie 
wyróżniony takim figlem, 
oznacza to jej szybkie zamąż-
pójście. 
 
RUMUNIA: 
Tam magiczne rytuały poma-
gają pozbyć się złych duchów. 
Sekretną bronią na to jest czo-
snek, który trzeba zjeść w noc 
poprzedzającą dzień św. An-
drzeja. Czosnek układa się 
również przed drzwiami, w 
oknach i kominach, by bronił 
przed złymi duchami. 
 
W Krapkowicach święto to 
również nie zostało puszczone  

Na zdjęciu Kathleen Ann Thompson  
fot. Tomasz Jachymski  

 
i czego pragniemy, mimo 
wszystko. Na samym końcu 
przyniesie to upragniony efekt.  
 
Świadczy też o tym historia 
aktorki, którą opowiedziała po 
występnie. Sama zaczynała z 
kilkoma dolarami w portfelu i 
wykształceniem artystycznym. 
Teraz podróżuje po całym 
świecie, jest producentem i 
dyrektorem Towarzystwa Te-
atralnego „Belletherst Produc-
tion” w San Diego oraz jest 
kierownikiem artystycznym i 
głównym wykładowcą Chrze-
ścijańskiego Studium Teatru 
Ruchu.  

 
Na zakończenie była możli-
wość zadania pytania aktorce. 
Całość odbyła się w języku 
angielskim więc, była to dobra 
okazja do podszlifowania języ-
ka przed maturą.    
                       Natalia Gomółka 

 
w niepamięć. KDK zorganizo-
wał wieczór filmowy 29.11, 
gdzie wyświetlono komedie 
takie jak "Dzień dobry, kocham 
Cię" oraz "Przychodzi facet do 
lekarza". Dzień później do kina 
zaproszono naszych mieszkań-
ców na kolejną dawkę śmiechu, 
mianowicie występował Kaba-
ret Moralnego Niepokoju, który 
przedstawił swój najnowszy 
program "Jerzyk dzisiaj nie 
pije". Zamkowy Młyn także nie 
pozostawał gorszy. Zorganizo-
wana została zabawa andrzejko-
wa prowadzona przez DJ'a 
Janusza Stepeka. Nie mogło 
zabraknąć rozrywki dla mło-
dzieży. Klub Discoplex A4 
zaprosił Alexa Baxtera, by 
rozkręcić ostatnią gorącą impre-
zę przed adwentem. 

Izabela Mędrecka 
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O agresji i przemocy 

 INFORMACJE * Dzieje się 

W dniu 21.11.2014 roku tego-
roczni maturzyści wzięli 
udział w warsztatach przygo-
towanych przez przedstawi-
cieli Wyższej Szkoły Banko-
wej z Opola.  
 
Uczniowie mogli wybrać sobie 
tematykę warsztatów spośród  
trzech zaproponowanych:  
Pomysłowe notatki ”, „ Kre-
atywne CV”, „Mnemotechnika 
– rzymski pokój ”. 
 
 

27 listopada dwie uczennice 
klasy Ia: Anna Kauczor i 
Aleksandra Wilk, wzięły 
udział w ogólnopolskim kon-
kur s ie  po lo nis t yc zn y m 
"Fraszka". 
 
Celem tego konkursu jest pro-
pagowanie polskich tradycji, 
obrzędów, kultury regionalnej 
jako wartości ponadnarodo-
wych oraz szerzenie wśród 
młodzieży wiedzy o języku 
polskim i miejscu literatury 
polskiej w Europie (zarówno w 
aspekcie historycznym, jak też 
współczesnym.) 
 
Etap szkolny odbył się pod 
czujnym okiem koordynatora 
konkursu Grzegorza Podsiadło,  

Z przyjemnością informujemy, 
że uczennica klasy IB Liceum 
Ogólnokształcącego - Wiktoria 
Mrugała - uzyskała trzecie 
miejsce podczas tegorocznej 
Powiatowej Olimpiadzie Wie-
dzy o HIV i AIDS. 
 
Gratulujemy! 
 
Nagrody zostały wręczone 12 
grudnia o godz. 13.00 w sali 
obrad Starostwa Powiatowego. 

Wrażenia z Wissen 

Uczniowie klas I LO i Gimna-
zjum wzięli udział w kolej-
nych warsztatach profilak-
tycznych, tym razem porusza-
jących problematykę agresji i 
przemocy.  
 
Zajęcia przeprowadzili p. Paweł 
Andrzejuk - terapeuta uzależ-
nień oraz p. Mateusz Brandys - 
trener TZA (Treningu Zastępo-
wania Agresji). 
 
Podczas zajęć warsztatowych 
uczestnicy rozmawiali m.in. o 
tym, jak identyfikować czynniki  

 
 
 
 
Na początku listopada, jak co 
roku pojechaliśmy w odwie-
dziny do naszej zaprzyjaźnio-
nej szkoły w Niemczech, do 
Wissen.  
 
Program, jak zwykle był bardzo 
bogaty. Nasi niemieccy partne-
rzy zorganizowali nam wyciecz-
ki do Bonn, Kolonii, Koblenz i 
Hachenberga. Braliśmy udział 
w projekcie na temat patronów 
naszych szkół. Zastanawialiśmy  

wyzwalające złość, a takze roz-
poznawać sygnały wskazujące na 
podwyższony stan napiecia emo-
cjonalnego. Poznawali techniki 
służące do zmniejszania poziomu 
gniewu. Wymienione czynniki są 
bardzo istotne w kontrolowaniu 
własnych emocji, złości, a w 
konsekwencji zachowań agre-
sywnych. 
 
Inicjatorem zajęć była Malwina 
Szaja - pedagog szkolny. 
 

MS 
 

 
 
 
 

się, co dla nich znaczyła 
„wolność” i czym jest ona dla 
nas obecnie. Było na poważnie, 
ale przede wszystkim dużo na 
wesoło. Popołudnia spędzaliśmy 
aktywnie: na lodowisku, na 
ściance wspinaczkowej albo na 
grillu. Nawiązaliśmy przyjaźnie i 
ze łzami w oczach opuszczali-
śmy Wissen. Już odliczamy 
tygodnie do wizyty naszych 
partnerów u nas w Krapkowicach 
w dniach 10-17 czerwca 2015r. 

JK 

WSB dla maturzystów 
W związku z faktem, że niedłu-
go matura, młodzież wybrała 
pierwszy temat, dotyczący m.in. 
map myśli. Mapy myśli to 
szczególny rodzaj notowania, 
mający według jego twórców 
zwiększać efektywność pracy i 
zapamiętywania oraz aktywo-
wać intuicję dzięki wykorzysta-
niu synergicznej współpracy 
obu półkul mózgowych.   
Czekamy więc na efekty. 

MS 
 
 

który także przygotowywał do 
niego dziewczyny. Uczestniczki 
musiały odpowiedzieć na 30  
pytań, dotyczących m.in. wier-
sza Bolesława Leśmiana, a 
także napisać krótki tekst. Wy-
niki poznamy do 31 marca 
2015r. Do wygrania są m.in. 
tablet, smartfon, e-book, kamera 
internetowa, kamery sportowe 
lub bezprzewodowe słuchawki 
multimedialne oraz nagrody 
książkowe. 
 
- Myślałam, że będzie trudniej-
sze - skwitowała krótko po 
konkursie Anna Kauczor. Oby 
była to dobra zapowiedź.  
 

SN 
 

W dniu 02.12.2014 został prze-
prowadzony pisemny egzamin 
DSD II dla uczniów liceum 
ogólnokształcącego oraz jedne-
go pracownika naszej szkoły. 
Zdający zmagali się od samego 
rana z arkuszami egzaminacyj-
nymi.  
Natomiast w dniu 09.12.2014 
były przeprowadzane egzaminy 
ustne. 

„Fraszka” to fraszka 

Wyniki XII Po-
wiatowej Olim-
piady Wiedzy o 
HIV/AIDS 

Już po DSD II 
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 INFORMACJE * Dzieje się 

W dn. 7 listopada 2014 roku w 
Starostwie Powiatowym w 
Krapkowicach odbyła się III 
Powiatowa Olimpiada Ekolo-
giczna pod hasłem "Odna-
wialne źródła energii".  
 
Sześciu uczniów  naszej szkoły, 
którzy uzyskali najwyższe wy-
niki w eliminacjach szkolnych 
rywalizowało ze swoimi rówie-
śnikami ze wszystkich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych naszego powiatu. Od-
nieśliśmy potrójny sukces. W 
kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych I miejsce zajęła Karolina 
Witek z klasy IB, a  II miejsce - 
Natalia Mikołajek z klasy IA. W 
kategorii szkół gimnazjalnych 
Sven Solisch z klasy IIIG wy-
walczył III miejsce. Opiekunem 
merytorycznym olimpiady była 
pani Małgorzata Steglińska. 14 
listopada 2014 roku w staro-
stwie odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom. 
Uczniowie otrzymali nagrody  

Imprezę uświetniła  Anna Że-
browska- aktorka Wrocławskie-
go Teatru Muzycznego, która 
wystąpiła w recitalu Anny Jan-
tar.        
Organizatorem tego wydarzenia 
było starostwo powiatowe, które 
reprezentowała Starosta Krap-
kowic Pani Sabina Gorzkulla- 
Kotzot. 
-Powiatowy Dzień osób niepeł-
nosprawnych i inwalidów wpi-
sał się na stałe w kalendarz 
imprez organizowanych w 
Krapkowicach. Jest to niewąt-
pliwie jedna z najważniejszych 
imprez jakie realizujemy. Nie 
tylko z tego powodu, że pod-
opieczni mogą przyjść tutaj i 
spędzić mile kilka chwil na 
programie artystycznym, ale  
przede wszystkim mogą przyjść,  

Nasi znów w czołówce 
pieniężne. Gratulujemy sukce-
sów naszym uczniom. 
 
Wyniki 
 
Szkoły gimnazjalne: 
I. Krzysztof Jabłoński PG im. 
Kardynała Wyszyńskiego w 
Zdzieszowicach 
II. Dawid Urbanek ZSZ nr 1 w 
Krapkowicach 
III. Sven Solisch ZS im. Jana 
Kilińskiego 
Sebastian Nieświec PG w Strze-
leczki 
 
Szkoły ponadgimnazjalne: 
I. Karolina Witek ZS im. Jana 
Kilińskiego 
II. Natalia Mikołajek ZS im. 
Jana Kilińskiego 
Adrianna Krzysztofczyk ZSZ 
im. Piastów Opolskich 
III. Agnieszka Kalińska ZSZ 
im. Piastów Opolskich 
 

JN 
 

spotkać się z różnymi osobami 
reprezentującymi instytucje, 
które są w stanie udzielić im 
wszystkich niezbędnych infor-
macji i pomocy. Ta impreza jest 
już organizowana po raz czwar-
ty, więc będzie również organi-
zowana po raz kolejny. Myślę, 
że wspólnymi siłami, nie tylko 
samorządowców, ale i wielu 
innych instytucji sprawimy, że 
osobom niepełnosprawnym 
będzie się żyło normalnie. Ja się 
cieszę, że takie spotkania się 
odbywają i myślę, że to też 
pokazuje nam wszystkim samo-
rządowcom, że jest jeszcze wiele 
barier, które należy usunąć, aby 
tym wszystkim osobom na co 
dzień żyło się lepiej.- powiedzia-
ła Pani Starosta.   

Szukacie cichego, spokojnego 
miejsca? Gdzie można by było 
przeczytać książkę bądź sko-
rzystać z internetu?   
 
  Możemy już korzystać z no-
woczesnej biblioteki, która 
znajduje się przy ul. Mickiewi-
cza 1. Została umiejscowiona w 
starej szkole podstawowej, którą 
wyremontowano za 1,65 mln zł. 
Czynna jest codziennie od go-
dziny 8-18. Nie jest to zwykła 
biblioteka tylko centrum wiedzy 
i kultury, w którym znajduje się: 
sala wystaw, mediateka, czytel-
nia internetowa (12 stanowisk), 
bajkolandia i wypożyczania.  

Organizują w niej różnorakie 
imprezy np. wystawy obrazów. 
Także Istnieje możliwość zorga-
nizowania lekcji bibliotecznej. 
Gromadzą literaturę piękną oraz 
popularnonaukową z rożnych 
dziedzin wiedzy. Czytelnia 
skierowana jest do wszystkich 
grup wiekowych. Rozmawiając 
z paniami biblioterkami dowie-
działam się, że biblioteka cieszy 
się dużą liczbą odwiedzających, 
wszególności jest to młodzież. 
Panuje w niej miła, przyjaciel-
ska atmosfera, zachęcając do 
czytania.  
 

Michaela Oremek 

Książkowy świat 

Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych 

Dnia 3 grudnia odbyły się IV powiatowe Obchody Międzynaro-
dowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Całe to wydarzenie 
miało miejsce w Krapkowickim Domu Kultury, w którym moż-
na było podziwiać własnoręcznie robione ozdoby świąteczne 
oraz niesamowite prace artystyczne wykonane przez niepełno-
sprawnych uczestników powiatowych i gminnych jednostek 
pomocowych i szkół.  

Z zaproszenia skorzystało bardzo 
wiele osób, co świadczy o po-
trzebie organizowania integracyj-
nych spotkań  z osobami nie- 

pełnosprawnymi. Z drugiej stro-
ny dają one możliwość pokaza-
nia wartości tych osób.  

Paulina Mrosek 
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Święta, święta i po świętach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielkimi krokami zbliżają 
się święta Bożego Narodze-
nia. W sklepach są już do 
zakupienia  ozdoby świątecz-
ne, miasto przystrojone jest 
kolorowymi lampkami, a w 
domu mama debatuje z 
babcią o barszczu czerwo-
nym.  
 
Czy w tym całym zabieganiu, 
myślimy o czymś więcej niż o 
prezentach i dobrym jedzeniu, 
jakie będzie na naszym stole 
wigilijnym? Słuchając roz-
mów innych i niejednokrotnie 
uczestnicząc, sama łapię się na 
swojej próżności. My piękni i 
młodzi często jesteśmy nasta-
wieni tylko na branie. Czasem 
mam wrażenie, że nasza rosz-
czeniowość nie sięga granic. 
Nie cieszymy się z faktu, że 
na święta zjedzie się cała 
rodzina, że będzie okazja 
porozmawiać i na nowo na-
wiązać relacje z wujkiem, 
którego widzimy dwa razy w 
roku. Bardziej liczy się dla nas 
liczba gości, która przekłada 
się na ilość prezentów pod 
choinką. W Polsce mamy 
ok.92 % katolików. Spora 
liczba. To teraz zastanówmy 
się ile procent ludzi podczas 
Świąt Bożego Narodzenia, 
znajduje czas na rozważenie 
tego niezwykle ważnego wy-
darzenia dla każdego chrześci-
janina. Czy w tym całym  
 
jętność jazdy. Wykorzystują 
do treningów przeróżne miej-
sca nadające się do podszkole-
nia, zazwyczaj jednak są to 
miejsca niedozwolone. Nie 
wszyscy posiadacze tych 
pojazdów mają możliwość 
dojazdu (transportu) do Wino-
wa na poligon wojskowy, 
który teraz jest traktowany 
jako tor motocrossowy. Skut-
kiem tego jest wykorzystywa-
nie pobliskich miejsc, o któ-
rych już wyżej wspomniałam, 
takich jak lasy, łąki czy pola. 
Aby zapobiec takim sytu-
acjom, najlepszym rozwiąza-
niem byłoby zbudowanie toru 
w pobliżu Krapkowic. Osobi-
ście uważam, że jest to świet-
ny pomysł i wielu moich 
znajomych, jak i waszych jest 
tego samego zdania. Rozma-
wiałam z kilkoma osobami i 
wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że byliby gotowi własnoręcz-
nie stworzyć tor.  

pędzie: zakupy, sprzątanie, 
zakupy, gotowanie, sprzątanie, 
znajdujemy czas, aby pomyśleć 
po co to wszystko?  Nasze ko-
chane mamy stoją od rana do 
nocy, by przygotować najobfit-
szą kolację w roku, a co wtedy 
robią jej kochane dzieci? Oczy-
wiście sprzątają i pomagają. A 
nasz kochany tata, codziennie 
wstaje rano i wraca po dziesię-
ciu godzinach pracy do domu i 
zarabia, aby mama miała z 
czego ugotować kolację i co 
włożyć pod choinkę. Patrzyłeś/
łaś kiedyś na to z tej strony? 
Szczerze, ze wstydem przyzna-
ję, że do pewnego czasu zalicza-
łam się do tych niewdzięcznych 
osób. Rozumiem, jak ciężko jest  
Ci odejść od komputera w ten 
wolny od nauki dzień i jak 
ciężko jest zająć się nieznośnym 
rodzeństwem lub pomóc mamie 
w kuchni, lecz jeżeli obchodzisz 
święta Bożego Narodzenia, 
znaczy to, że jesteś osobą wie-
rzącą. Popatrz na to z innej 
strony i postaraj się robić  to 
wszystko z miłością z jaką Jezus 
przyszedł na świat, by dać tobie 
i mi życie. Na sam koniec życzę 
Ci wspaniałego czasu odpo-
czynku, spędzonego w gronie 
najbliższych oraz Jezusa, które-
go urodziny będziemy  właśnie 
obchodzić. 

                                                                        
Natalia Gomółka 

 
 

- Wystarczyło by jedynie zgro-
madzić materiały, a reszta po-
szłaby gładko - stwierdziła 
jedna z nich. 
Dzięki torowi zaistniałaby nowa 
atrakcja Krapkowic i nie tylko, 
wielu ludzi, nawet z bardziej 
odległych miejscowości korzy-
stałoby z tego wspaniałego 
miejsca. Niekoniecznie by jeź-
dzić, ale też i podziwiać czyjeś 
talenty. Mogłyby być organizo-
wane zawody, które byłyby 
szansą dla kierowców na starto-
wanie w zawodach ogólnopol-
skich. Dużym plusem dla nas, 
pasjonatów, będzie to, że jazdy 
będą odbywać się legalnie, a 
policja nie będzie miała pod-
staw, żeby zwrócić nam uwagę, 
że łamiemy przepisy podczas 
jazdy. To będzie nasze miejsce! 
Miejsce, w którym będziemy 
MY, pasjonaci jazdy terenowej 
czuć się swobodnie! Jak w 
domu.  
 

Dokończenie na s. 10 

Z nauczycielem dookoła świata: 
Estonia 

Swoją wdzięczność i uznanie 
okazują w tym dniu bukietami 
kwiatów, drobnymi prezenta-
mi, własnymi wypiekami bądź 
– po prostu – słowami. Spe-
cjalnie z tej okazji estońscy 
uczniowie przygotowują rów-
nież występy artystyczne. 
 
W Dniu Nauczyciela nauczycie-
le w Estonii nie prowadzą zajęć. 
W ich rolę wcielają się za to 
uczniowie ze starszych roczni-
ków – samodzielnie przygoto-
wują, a następnie prowadzą 
lekcje dla młodszych kolegów. 
Jak podkreślają nauczyciele, 
zwyczaj ten niesie ze sobą pew-
ną wartość wychowawczą – 
młodzi ludzie uczą się współod-
powiedzialności, a także na 
własnej skórze mogą poznać, z 
jakim wysiłkiem wiąże się 
nauczycielska profesja. 
 
Młodsi  uczniowie swoją 
wdzięczność okazują głównie 
poprzez wręczanie laurek, nie-
wielkich prezentów lub bukie-
tów kwiatów. Podobnie jak w 
Polsce wszyscy uczniowie dbają 
także, by święto to należycie 
uczcić. W zależności od tradycji 
panujących w konkretnej szkole 
są to pokazy taneczne, teatralne, 
występy recytatorskie i muzycz-
ne.  

Czy istnieją szanse, na po-
wstanie toru przeszkód w 
okolicach Krapkowic lub 
Gogolina? 
 
Pojazdy terenowe - samochody i 
motory to pasja wielu mieszkań- 
 

Często odbywają się też w tym 
dniu zawody sportowe, w 
których uczestniczą zarówno 
pedagodzy, jak i uczniowie. 
 
Od 1994 r. Estonia świętuje 
Dzień Nauczyciela wraz z 
kilkudziesięcioma innymi 
krajami 5 października. Szcze-
gólnym dniem w życiu estoń-
skich szkół jest również 1 
września. W tym dniu nie tylko 
rozpoczyna się rok szkolny i 
akademicki, lecz także jest 
obchodzony Dzień Wiedzy. 
 
Ciekawostki z Estonii: 
 
    Pierwsze szkoły na terenach 
dzisiejszej Estonii powstały już 
w XIII–XIV wieku. Powoływa-
no je przy ówczesnych klaszto-
rach i katedrach. 
 
    Pierwszy elementarz w 
języku estońskim został wyda-
ny w 1575 r. jednak estoński 
stał się językiem wykładowym 
na tutejszych uniwersytetach 
dopiero w 1919 r. 
 
    Nauka w szkole podstawo-
wej trwa 9 lat. 
 

Operon.pl 
 
 

ców Krapkowic, Otmętu i 
pobliskich miejscowości, spora 
część nawet takie pojazdy 
posiada. Wszyscy pasjonaci 
posiadający motocykle, quady 
czy auta terenowe pragną tre-
nować, doskonalić swoją umie- 

Tor w Krapkowicach? 
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Znalezione wśród akt byłego 
archiwum „Otmętu” zdjęcia 
ukazują historię zakładu i 
jego pracowników. Krapko-
wickie starostwo we współpra-
cy z lokalnymi portalami 
internetowymi podjęło się 
trudu identyfikacji tych osób i 
stworzenia wystawy mającej 
na celu zachowanie od zapo-
mnienia ludzi „Otmętu”. Na 
ekspozycji zaprezentowanej w 
piątko we  pr zedpołudnie 
przedstawiono ponad 300 
zdjęć. 
 
Inicjatywę zapoczątkowano w 
lipcu tego roku. Robert Winiarz, 
współtwórca portalu interneto-
wego Gogolin w Obiektywie 
postanowił przypomnieć histo-
rię zakładów obuwniczych 
„Otmęt”. Było to możliwe za 
sprawą zdjęć, które niegdyś 
były wykonywane do gazetki 
zakładowej „Echa Otmętu”, a 
które znaleziono w 2011 roku 
przy okazji zabezpieczania akt 
Otmętu. 
- Starosta Maciej Sonik od 
początku bardzo sprzyjał nasze-
mu pomysłowi. Nasza praca na 
początku polegała na skanowa-

niu zdjęć, a później zamiesz-
czaniu ich na naszych porta-
lach na facebook’u – mówi 
Robert Winiarz w imieniu 
swoim i partnerskiego portalu 
Krapkowice Miasto. 
 
Po etapie umieszczania foto-
grafii, rozpoczął się etap iden-
tyfikacji ich bohaterów. 
- W tym przypadku nieocenione 
okazały się nowoczesne techno-
logie i facebook. Nie spodzie-
waliśmy, że społeczność inter-
netowa aż tak bardzo zaanga-
żuje się w nasz projekt. Nie 
nadążaliśmy z opisywaniem 
zdjęć i identyfikacją osób, które 
się na nich znajdują. – dodaje 
Winiarz. 
 
Odzew na akcję lokalnych 
portali internetowych był tak 
duży, że krapkowickie staro-
stwo postanowiło zorganizo-
wać wystawę, na której zapre-
zentowano wyselekcjonowane 
fotografie. 
 
- Wystawa nosi tytuł tak jak 
cała akcją przywracania pa-
mięci o Śląskich Zakładach 
Przemysłu Skórzanego, czyli 

Ludzie “Otmętu”. Chcemy w 
ten sposób ocalić od zapomnie-
nia piękną historię naszego 
miasta – tłumaczy Starosta 
Krapkowicki Maciej Sonik. 
 
Na wystawie zaprezentowano 
przeszło 300 zdjęć, posegrego-
wanych w kategorie. W sumie 
na 27 planszach zaprezentowa-
no prace w zakładzie, życie 
towarzyskie i działalność klubu 
sportowego Otmęt. 
W otwarciu wystawy uczestni-
czyło wielu byłych pracowni-
ków, ale też mieszkańców, dla 
których zakłady obuwnicze 
były symbolem miasta. 
 

- Przyszłam tutaj zobaczyć te 
twarze i okazuje się, że wiele z 
nich znam. To bardzo poży-
teczna inicjatywa, bo przez 
ostatnie lata o Otmęcie raczej 
nie wspominano – mówi Pani 
Krystyna, pracująca w zakła-
dach 20 lat. 
 
Ekspozycja będzie dostępna na 
terenie Zespołu Szkół im. Jana 
Kilińskiego, który niegdyś był 
szkołą „obuwniczą – przez 
najbliższy tydzień”. Później 
trafi do Starostwa Powiatowe-
go w Krapkowicach. 
 

powiatkrapkowicki.pl 

W dniu 01 grudnia 2014 roku 
odbyła się debata na temat 
udoskonalania zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych w naszej 
szkole. Uczniowie  zebrali się 
w auli, aby wspólnie zdiagno-
zować stan lekcji WF-ów w 
„Skórzaku”. 
 
Sportowy Okrągły Stół (SOS) 
rozpoczął się od wystąpienia 
pani dyrektor, Iwony Medwid. 
Przedstawiła ona jasno proble-
my, które tkwią w dotychczaso-
wych zajęciach sportowych oraz 
sposobie ich realizacji. Dalszą 
część zebrania poprowadziła 
pani Agnieszka Ciotucha – nasz 
koordynator tegorocznego pro-
gramu WF-u z klasą. 
 
Pierwszym punktem debaty była 
praca w zespołach. Uczniowie 
wspólnie oceniali prowadzone 
dotychczas lekcje wychowania 
fizycznego zapisując na kartach 
wnioski – tzw. „plusy” i 
„minusy”. 
 
Rzecznicy zespołów na forum 
klas przedstawili zdanie grupy. 

Po przeanalizowaniu kart do-
wiedzieliśmy się, że mocną 
stroną naszych WF-ów są po-
mysłowość nauczycieli co do 
tematyki zajęć oraz to, iż na 
ocenę wpływają chęci, a nie 
sprawność fizyczna ucznia. 
 
Głównym celem debaty szkol-
nej są propozycje na udoskona-
lenie lekcji. Podczas dyskusji 
uczestnicy zaproponowali wiele 
pomysłów na mądre i nowocze-
sne zajęcia sportowe. 
 
Wspólnie postanowiliśmy wpro-
wadzić w życie jak największą 
ich ilość, m.in. 
 
    lekcje poza szkołą (zajęcia 
w terenie, na hali sportowej, 

wyjazdy na basen i siłownię) 
    większa ilość gier zespoło-
wych 
    r e a l i z a c j a  p o m y s ł ó w 
uczniów na lekcje WF-u 
    zajęcia pozalekcyjne (SKS-
y oraz fitness) 
    aktywne przerwy 
    wprowadzenie dnia sportu 
 
„Burza mózgów” przyniosła 
także propozycje, których nie 
można zrealizować, biorąc pod 
uwagę aktualne możliwości 
szkoły. Drobne pieniądze na 
wstęp na siłownię oraz wynaję-
cie hali sportowej zdecydowali-
śmy się zdobyć poprzez różno-
rakie akcje, sponsoring lub 
prosząc o wsparcie Radę Rodzi- 

 
 

ców.  
Po przedstawieniu uczniom 
propozycji zadań do wykonania, 
jako pierwszy wybraliśmy temat 
związany ze zdrowym odżywia-
niem. 
 
Na początek wprowadzamy dni, 
podczas których należy przy-
nieść ze sobą dane warzywo i 
owoc, i w ramach drugiego 
śniadania spożyć: 
    poniedziałek – jabłko i 
marchew 
    środa – banan i rzodkiewka 
    piątek – cytrus (pomarańcz, 
mandarynka) i ogórek (zielony, 
kiszony) 
 
Mamy nadzieję, że dzięki wpro-

wadzeniu innowacji, 
sprawność fizyczna 
uczniów na szej 
szkoły ulegnie po-
prawie, jak również 
ich ogólny stan 
zdrowia i samopo-
czucie. 
 

Redakcja GD  

SOS – na ratunek WF-om 
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 SZLACHETNA PACZKA * Z myślą o innych 

Jak co roku przed świętami 
Bożego Narodzenia rusza 
„Szlachetna Paczka”. Tym 
razem jest to XIV edycja tego 
projektu. 
 
Nasi uczniowie od wielu lat 
biorą udział w tym projekcie. O 
tym co myślą o „Szlachetnej 
Paczce” opowiedzieli na oficjal-
nej stronie projektu na Facebo-
oku, a także naszej gazecie. 

Wiktoria - mimo, że ma dopiero 
17 lat to uwielbia pomagać 
ludziom. Jest to coś co napraw-
dę sprawia jej radość. Kiedy 
tylko dowiedziała się, że w jej 
mieście pojawiła się Szlachetna 
Paczka od razu zgłosiła się i 
została wolontariuszem wspo-
magającym. Dzięki Paczce 
poznała wiele wspaniałych 
rodzin. Jest szczęśliwa, że może 
pomóc tym ludziom.  

 
Mateusz, dlaczego został Su-
perW? Bo lubi pomaga, przeby-
wać z ludźmi, poznawać i roz-
mawiać z ludźmi. Wolontariat 
jest niesamowitą decyzją do 
poznania samego siebie jak i 
innych ludzi o takich samym 
podejściu do życia. W Paczce 
jest coś co podkreśla jej wyjąt-
kowość i odrębność, tutaj czło-
wiek pomaga człowiekowi i to 
bezinteresownie. Szlachetna 
Paczka uczy pokory, ale także 
skutecznego pomagania, a do-
kładniej dzielenia się radością.  

Szlachetnie jest pomagać Wywiad z Mateuszem: 
 
Jak dowiedziałeś się o tej 
organizacji? 
O całej akcji dowiedziałem się 
z Internetu rok temu, ale nie 
zostałem wtedy wolontariu-
szem, ponieważ w moim rejo-
nie nie była ona organizowana. 
Gdy dowiedziałem się, że 
rusza ona w Krapkowicach w 
tym roku, od razu zdecydowa-
łem się zgłosić na stronę inter-
netową "Szlachetnej Paczki". 
 
Dlaczego zdecydowałeś się 
pomagać i zostać "bohate-
rem"? 
Jestem osobą otwartą na ludzi, 
lubię z nimi rozmawiać, prze-
bywać, a pomaganie sprawia 
mi przyjemność. Wolontariat 
jest niesamowitą okazją do 
poznania samego siebie. Szla-
chetna Paczka uczy pokory, 
bezinteresownej pomocy, a 
także dzielenia się radością. 
 
Czym się zajmujesz jako 
wolontariusz? 
Jako wolontariusz zajmuję się 
przeprowadzaniem z rodziną 
wywiadów na temat sytuacji 
jaka panuje w ich domu, roz-
mawiam z nimi i pomagam im 
poprzez dobre słowo, by dać 
im impuls do działania. Gdy 
jest taka potrzeba, to jako 
wolontariusze szukamy dar-
czyńców dla rodzin, które 
zostaną obdarowane w końco-
wej fazie projektu paczką 
zrobioną przez właśnie przez 
nich. 

IM 

się pokory, zaradności. 

Basia, o Szlachetnej Paczce 
dowiedziała się od swojego 
kolegi Mateusza. Bardzo lubi 
pomagać i uważa, że swoją 
wielką chęcią da radę choć 
trochę naprawić świat. Dzięki 
Szlachetnej Paczce udało jej 
się poznać kilka wspaniałych 
rodzin, które naprawdę potrze-
bują impulsu do zmiany i 
polepszenia swoich sytuacji.  

Romina, jest osobą ambitną i nie 
boi się podejmować nowych 
wyzwań Decydując się na zosta-
nie SuperW chciała poznać 
nowych ludzi, którzy tak jak 
ona, są gotowi poświęcić swój 
czas dla innych i razem z nimi 
pomagać tym, którzy tej pomocy 
potrzebują, ale też są gotowi 
mądrze ją wykorzystać i doce-
nić. Dzięki Paczce miała możli-
wość spotkać wiele ciekawych 
rodzin, które pomimo różnych 
trudności nie poddają się w 
walce o lepsze jutro. Historie 
tych ludzi wywarły na niej 
ogromne wrażenie. Nauczyła się 
też dużo bardziej doceniać to co 
ma. Odwiedzając rodziny zoba-
czyła, że są ludzie, którzy na 
codzień zmagają się z dużo 
większymi trudnościami niż ona. 
Dla niektórych z nim spełnie-
niem marzeń jest to, co dla mnie 
do niej do tej pory było czymś 
normalnym . Bardzo cieszy się, 
że dzięki Szlachetnej Paczce ma 
możliwość wspierania rodzin i 
może pomóc im zmienić swoje 
życie na lepsze. 

Ania, o Szlachetnej Paczce 
usłyszała od kolegi, który zapy-
tał ją czy chciała by zostać Su-
perW. Pomyślała, czemu nie! 
Lubi pomagać ludziom w po-
trzebie. Jest osobą otwartą i 
potrafi słuchać innych, dlatego 
udział w Paczce był w sam raz 
dla niej. Odwiedzając kolejno 
rodziny i poznając ich historie 
zrozumiała z jakimi ciężarami 
zmagają się ludzi. Spotykając się 
z takimi ludźmi można nauczyć 

Ania, jest osobą pomocą, która 
zawsze chętnie wysłucha in-
nych. Pomaganie dla nie to 
ofiarowanie komuś swojego 
czasu. Szlachetna Paczka jest 
dla niej idealnym projektem, 
gdyż pozwala jej w 100 % reali-
zować chęć pomagania. Podoba 
jej się to, że ma wpływ na to, do 
kogo trafia mądra pomoc. Spo-
tkania z rodzinami uświadomiły 
jej, że nawet w najtrudniejszych 
chwilach nie należy tracić na-
dziei. Zostanie SuperW za-
wdzięcza swojemu przyjacielo-
wi, który sam także zgłosił się 
do Szlachetnej Paczki. Pokazuje 
to, że razem możemy więcej. 
Działając jako Paczka jesteśmy 
w stanie pomóc wielu osobom.  
 

Jeden za 
wszystkich, 

wszyscy  
za jednego! 

 
To hasło przyświeca Paczce na 
co dzień.  
- Pomagamy, kiedy kryzys wyni-
ka nie z lenistwa, nie z zanie-
dbania, ale ze zdarzeń loso-
wych. Przecież zdarzają się 
choroby, wypadki – powiedział 
ksiądz Jacek WIOSNA Stry-
czek, założyciel Paczki. - Marzę 
o Polsce, w której SZLACHET-
NA PACZKA nie jest już po-
trzebna, w której Polacy spoty-
kając człowieka w potrzebie, 
mówią: Chodź, ja mogę Ci 
pomóc – dodaje Ksiądz Jacek 
WIOSNA Stryczek.  
 
Po więcej informacji zaprasza-
my na profil „Szlachetnej pacz-
ki” na facebooku oraz na stronę 
www.szlachetnapaczka.pl. 
 

 
Wywiad przeprowadziła: 

Izabela Mędrecka 
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Kim są najmłodsze w szkole nauczycielki? 

 INFORMACJE * Dzieje się 

Od początku roku szkolnego 
w naszej małej, ale dzięki 
temu i radosnej szkole pojawi-
ły się nowe twarze w gronie 
pedagogicznym.  
 
To Ewa Krępa, nauczycielka 
geografii, Weronika Smandzik, 
nauczycielka języka angielskie-
go oraz Agnieszka Winkler, 
nauczycielka języka niemieckie-
go. Samorząd Szkolny zadał 
paniom te same trzy pytania. W 
dzisiejszym numerze na pytania 
odpowie pani Weronika Sman-
dzik. 
 
SN: Dlaczego Pani została 
nauczycielką? 
 
Weronika Smandzik: 
Od czasów szkoły podstawowej 
uwielbiałam język angielski. 
Obserwując nauczycieli j. an-

gielskiego, zawsze wyobraża-
łam sobie, a potem już chcia-
łam być po tej drugiej stronie. 
Spełniam się. 
 
Co sądzi Pani o 
naszej szkole? 
 
WS 
Szkoła ma swój 
klimat i wspania-
łych uczniów, z 
którymi świetnie się 
współpracuje! Bez 
problemu można 
razem współpraco-
wać i dążyć do 
lepszych wyników. 
 
Gdyby nie była 
pani nauczycielką 
to czym zajmowa-
łaby się Pani w 
życiu? 

WS 
Nie mam pojęcia. Od zawsze 
marzyłam o posadzie nauczy-
cielki. Ale może pilotem wy-

cieczek, bo w sumie o tym też 
myślałam. 
 

SN 

Czy naprawdę fioletowa 
krowa ma spełniać życzenia? 
No ludzie! Pomyślmy, cała 
magia świąt zanika z roku na 
rok. Kto widział, aby po 
ledwo skończonym święcie 
„wielkiej zadumy i zamar-
twiania się” na pstrykniecie 
palca zacząć cieszyć się z 
czegoś, co będzie dopiero 
półtora miesiąca później.  
 
Przyznam się, że jeszcze rok 
temu ze zniecierpliwieniem 
czekałam na tą jakże magiczną 
reklamę Coca-Coli z wielką 
świecącą ciężarówką lub Miko-
łajem, który trzęsie kulą i spra-
wia, że świat staje się piękniej-
szy. Teraz? Teraz, kiedy zoba-
czyłam tą reklamę już w listo-
padzie stwierdzam bez waha-
nia, że cała ta świąteczna 
otoczka jest tak denerwująca 
jak damskie figi wchodzące w 
d*pę. Czemu już teraz, kiedy 
jadę kupić kurtkę zimową do 
centrum handlowego (pod-
kreślam zimową, bo dopiero co 
zaczęło robić się chłodniej!!) 
już słyszę „Last Christmas” w 
głośnikach, które nota bene 
kompletnie nie jest o świę-
tach…  
 
Cały rynek wzdłuż i wszerz 
krzyczy, reklamuje, ogłasza, 
wręcz drze się o tym, że ten 
czas jest tak magiczny, a jak 

przyjdzie co do czego tej magii 
nie ma, bo wszystko to, co 
powinno rozpocząć się od 6 
grudnia przed szóstym grudnia 
się kończy. 
 
Prezenty? Prezenty są grubą 
przesadą! Oczywiście, miło jest 
dostać coś, o czym marzyli-
śmy, coś, czym możemy się 
później pochwalić na instagra-
mie lub przyda nam się w 
niedalekiej przyszłości. Ale - 
po co? Po co tak przesadzać?! 
Rok temu dostałam prostowni-
cę, w tym roku już wiem (jest 
miesiąc przed świętami), że 
„pod choinkę” lecę do Barcelo-
ny…hmmm, mam nadzieję, że 
w przyszłym roku dostanę 
ferrari, bo w końcu będę miała 
już prawo jazdy. To bezsen-
sowne prześciganie się nie 
wróży niczemu dobremu. Nie 
powiem, że nie podoba mi się 
pomysł z wycieczką do Hiszpa-
nii, czy dobry telefon, ale cze-
mu nie można zrobić komuś 
przyjemności bez pretekstu 
„TO NA ŚWIĘTA” i zbędnego 
udawania. Ludzie nie myślą i 
kupują  bez opamiętania 
wszystko, co rozkaże telewizja. 
A dzieci? Dzieci mają sieczkę 
w mózgu… Tak głośne, kolo-
rowe, przesiąkające słodkością 
reklamy robią z nich głupie 
malutkie roboty, które potrafią 
w ten czas powiedzieć tylko: 

„mamo/tato, kup mi to!”. A 
rodzice… och ci kochający 
rodziciele robią wszystko, aby 
tylko przez kilka godzin dziec-
ko bez opamiętania ubierało 
laleczkę Barbie lub jeździło 
małym motorkiem, który i tak 
zepsuje się po paru ładnych 
tygodniach, a zapomniany 
zostanie już następnego dnia. 
Bezsensowne wydawanie 
pieniędzy. No, bo po co wydać 
na dobrą szkołę i przyszłość, 
skoro dziecko może pojeździć 
sobie motorkiem. Polska, jako 
kraj czynnych konsumentów 
jest naprawdę niesamowitym 
tematem do poruszenia, ale 
gdyby nie te kolorowe reklamy 
nigdy by tego nie było!  
 
Tak, reklamy przebija ją 
wszystko. Już nawet „Romeo i 
Julia” znaleźli tam swój kąt, 
tylko… o losie wpieprzył się 
do nich nijaki Tomek z batoni-
kiem duplo, i cała miłość legła 
w gruzach. Shakespeare w 
grobie się przewraca! Rekla-
modawcy próbują zwrócić 
naszą uwagę na każdym kroku. 
Że niby kobieta, z zawodu 
przedszkolanka, nosi przy 
sobie stoperan, bo jak jest z 
dziećmi na spacerze to biegun-
ka nie może jej przegonić do 
kibla, bo -nie oszukujmy się- 
sprawa w sądzie gwarantowa-
na… DZIECI ZOSTAŁY BEZ 

OPIEKI!! Błagam, czy te 
chwyty marketingowe napraw-
dę działają?? No nie wydaje mi 
się. Sprawa jest oczywista, że 
są i takie reklamy, które potra-
fią zwrócić uwagę, zachęcić 
konsumenta i są jak najbardziej 
trafne, chociażby reklama, w 
której dziadek w Nike’ach, 
jeździ na desce, klepie jakąś 
laskę po tyłku, a to wszystko za 
sprawą wypitego red bulla!! 
Spotkałam się z tą reklamą 
kiedyś na YouTube. To chyba 
jedyna reklama, której nie 
próbowałam się pozbyć. Oj tak, 
już nawet wynalazłam patent 
odświeżania strony, aby po-
zbyć się takowej uprzykrzają-
cej życie propagandy. Niestety, 
przechytrzyli mnie! Zamiast po 
odświeżeniu strony z filmikiem 
na yt wyłączyć mi reklamę, 
zastępują ją inną, która czasem 
jest o wiele dłuższa i nie da się 
jej wyłączyć. Spryciarze nie 
dali paska wyłączającego owe 
g***, w którym to gównie na 
przykład Anna Dereszowska 
udaje, że boli ją depilowanie 
łydek…  A promowanie oferty 
telefonicznej z pierdzącym na 
świeczkę z wieńca adwentowe-
go misiem? To dopiero najza-
je*istsza rzecz na świecie! 
Choinka się pali, świąt nie 
będzie!  
 

Zuza Krygier 

Jak damskie figi wchodzące w…  
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Mamy Kosogłosa! 

 KULTURA * Kino i gry 

21 listopada do kin w całej 
Polsce wszedł najnowszy film 
F r a n c i s a  L a w r e n c e -
'a ,,Igrzyska śmierci: Kosogłos 
cz.I", zapełniając całe sale 
kinowe.  
  
Co pewien czas (krótszy bądź 
dłuższy) w kinach pojawia się 
film, który jest okrzyknięty 
mianem ,,hitu" jeszcze przed 
premierą. Wówczas strony 
internetowe kin prowadzą rezer-
wacje i sprzedaż biletów już na 
dobre kilka dni przed pokazami 
premierowymi. Reklamy, plaka-
ty pojawiają się wszędzie Poka-
zywane są zwiastuny, wywiady, 
spoty- wszystko by jak najwię-
cej ludzi ,,zaprosić" do kina.  
 
Tak jest i tym razem, kiedy do 
kin wchodzi najnowszy film 
Franci sa  La wrence 'a  pt . 
,,Igrzyska śmierci: Kosogłos 
cz.I". Film ten jest pierwszą 
częścią trzeciej odsłony cy-
klu ,,Igrzysk śmierci" Suzanne 
Collins, do którego scenariusz 
napisali Danny Strong i Peter 
Craig.  
 
Film opowiada o Katniss (w tej 
roli fantastyczna Jennifer La-
wrence), która wraz z matką i 
siostrą znajduje się w podziem-
nym dystrykcie trzynastym. 
Staje się symbolem buntu lud-
ności (Kosogłosem) przeciwko 
władzy autokratycznego Kapito-
lu, powodując serie zamieszek. 
Postać przez nią wykreowana 
pokazuje nam dziewczynę, 
której nie straszne są żadne 
wojny, która walczy i broni 
swoich bliskich, nie zważając na 
jakiekolwiek konsekwencje. Z 
drugiej jednak strony widzimy 
osobę, która jest wykończona 
psychicznie tą całą sytuacją, w 
jakiej się znajduje oraz tym co 
już przeszła. W tej części poja-
wiają się nowi bohaterowie, a 
wśród nich jest m.in. Julianne 
Moore jako prezydent Alma 
Coin. To był zdecydowanie 
strzał w dziesiątkę, zatrudniając 
tak cudowną kobietę, jaką jest 
Moore. Julianne przez cały czas 
dodawała takiego świeżego 
powiewu, powodując, że film 
się jeszcze milej oglądało.  
 
Według mnie za mało na ekra-
nie pokazywano niestety już 
nieżyjącego, a jakże cudownego 
aktora Philipa Seymoura 
Hoffmana. Powód jest oczywi-
sty i bardzo przygnębiający- 

śmierć aktora przerwała dokoń-
czenia scen, w których się 
znajdował, a reżyser postano-
wił nie używać grafiki kompu-
terowej do załatania luk w 
materiale.  
 
Jedną z zalet w filmie, za którą 
należy pochwalić twórców była 
bardzo dobrze zrobiona sceno-
grafia. Ukazywanie gruzu 
zrujnowanych domów, szkiele-
tów zabitych w tragiczny spo-
sób ludzi powodowała, że widz 
w pewien sposób utożsamiał 
się z bohaterami i przeżywał to 
co oni.  
 
Kolejną rzeczą, przy której nie 
mogę przejść obojętnie jest 
soundtrack. Autorem muzyki 
jest James Newton Howard, 
którego od tej chwili uwiel-
biam.  
 
Dla jednych ten film będzie 
nudny i bezsensowny jak to 
zwykle bywa, zwłaszcza jeśli 
nie czytali książki lub nudzili 
się na poprzednich częściach. 
Dla drugich będzie to dość 
ciekawy film, który jest dobrą 
kontynuacją i zapowiedzią 
finałowej, ostatniej części.  
 
Trzeba, niestety, przyznać, że 
akcja jest niewielka, ale na 
pocieszenie dodam, że jak już 
się pojawia to trzyma w napię-
ciu. Żeby ten film się komuś 
spodobał, to musi na pewien 
sposób się w niego ,,wczuć" i 
lubić taką tematykę, a przy-
najmniej ją znosić. Wtedy ten 
obraz do niego dojdzie, a może 
i ta osoba znajdzie jakiś cie-
kawszy, i poważniejszy temat 
od tego, który serwują nam 
twórcy. Uprzedzam tylko, że 
jeśli się zdecydujecie pójść do 
kina, to liczcie się z długimi 
kolejkami do kasy i pełnymi 
salami. 

Katrina Langer 

Operation VACation 
 Doping w elektronicznych 
sportach o wielkie pieniądze 
już nie tylko przez , ale na 
turniejach lan. Wielka wpad-
ka zawodników gry Counter 
Strike, prrzez którą może 
zostać zbanowanych więk-
szość najlepszych graczy na 
świecie. 
 
Wielka afera, w grze Counter 
Strike: Global Offensive Zaczę-
ła się od gracza "smn", który 
został zbanowany przez organi-
zację ESEA organizatora lig 
europejskich oraz amerykań-
skich właśnie w "CS:GO".  Jak 
się okazało pracownicy ESEA 
znaleźli nowy sposób na wykry-
wanie nielegalnych oprogramo-
wań u graczy i podzieliła się 
nim z Valve, czyli firmą, która 
stworzyła Counter Strike'a. Po 
krótkim czasie zostali zbanowa-
ni kolejni gracze, a dokładnie 
"KQLI" i "SF", jednak tym 
razem nie był to ban na ESEA, 
ale przez VAC- Valve Anty 
Cheat, który banuje ich na 
wszelakie turnieje do końca 
życia, a nie jak w przypadku 
ESEA na rok. Byli to zawodni-
cy z najlepszych drużyn świata. 
Wyszły na jaw również macje, 
iż ci gracze mogli również 
używać tego oprogramowania 
na turniejach "offline", chociaż-
by takich jak IEM Katowice 

 
Dodatkowo obok toru mógłby 
powstać serwis, dzięki  któremu 
powstałyby nowe  miejsca pra-
cy, dobrym pomysłem byłoby 
stworzenie lekcji nauki jazdy 
dla dzieci i młodzieży. Ale to 
tylko gdybanie! PASJONACI! 
Stwórzmy klub, dzięki któremu 
uda nam się  wyjść na swoje. Im   

2014, gdzie do wygrania były 
nagrody o łącznej wartości 750 
tysięcy dolarów. Ten "cheat" 
polega na tym, że tekstury 
modelów postaci przeciwników 
były większe niż są naprawdę 
dzięki czemu łatwiej było w 
nich trafić, jednak tych tekstur 
nie dało się zobaczyć, więc 
bezproblemowo mogli korzy-
stać z nich na wielkich turnie-
jach.  
 
Valve kilka dni po zbanowaniu 
owych zawodników oświad-
czyło, że jeszcze trzydziestu 
profesjonalnych graczy rów-
nież używało tego oprogramo-
wania. Po tym wpisie w inter-
necie ludzie zaczęli zastana-
wiać się nad tym czy valve ich 
wszystkich zabanuje, w końcu 
gdy większość najlepszych 
zawodników zostanie zbano-
wanych oni stracą na tym 
ogromne pieniądze. Valve 
jednak nie podjął jeszcze żad-
nych kroków w banowaniu 
graczy, ale podjął działania, 
aby na turniejach robionych 
przez sieci lokalne były dużo 
większe zabezpieczenia, żeby 
zawodnicy nie mogli już wgrać 
nielegalnych oprogramowań na 
komputery. 

Paweł Pohl 
Fot. www.patrixart.com  
IEM 2014 KATOWICE 

 
więcej osób dołączy do klubu, 
tym większe prawdopodobień-
stwo, że uda nam się zyskać 
zgodę od Gminy Gogolin lub 
Krapkowice o udostępnienie 
terenu (nieużytków) w celu 
powstania toru, będziemy o 
krok bliżej do naszego celu. 

Weronika Rosiak 
 
 
 

Tor w Krapkowicach? 
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Darmowe kur-
sy maturalne 

 INFORMACJE * Sport 

Pracownicy Instytutu Poloni-
styki i Kulturoznawstwa Uni-
wersytetu Opolskiego zapra-
szają wszystkich Maturzystów 
na bezpłatny kurs przygoto-
wujący do nowej matury z 
języka polskiego. 
 
Wszystkie spotkania odbędą się 
w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych w budynku głównym 
Uniwersytetu  O polskiego 
(Collegium Maius), Aula Błę-
kitna (sala 301, III p.), plac 
Kopernika 11, Opole. ponie-
działek, 19 stycznia 2015: 10.00 
– 13.00 
 
Blok 1: NOWE NIE ZNACZY 
TRUDNE – prof. dr hab. Jolanta 
Nocoń Matura 2015 z języka 
polskiego bez tajemnic Retory-
ka w działaniu – wypowiedź na 
egzaminie ustnym Streszczanie 
tekstu nieliterackiego – warszta-
ty poniedziałek, 19 stycznia 
2015: 13.30 – 15.30 
 
Blok 2: O JĘZYKU I KOMU-
NIKACJI JĘZYKOWEJ – dr 
hab. Marzena Makuchowska 
Wiedza o języku – powtórka 
przed maturą Współczesna 
polszczyzna w kontekście kultu-
rowym wtorek, 20 stycznia 
2015: 9.30-15.30 środa, 21 
stycznia 2015: 9.30 – 15.00 
czwartek, 22 stycznia: 11.00 – 
14.30 
 
Blok 3: WARSZTATY INTER-
PRETATORA TEKSTÓW 
Jeden tekst – różne interpreta-
cje. Teksty ikoniczne – prof. dr 
hab. Aneta Mazur, prof. dr hab. 
Sabina Brzozowska, prof. dr 
hab. Mirosław Lenart, dr hab. 
Marek Dybizbański, dr hab. 
Adrian Gleń, dr Joanna Zagoż-
dżon, dr Zbigniew Bitka, dr 
Bartosz Małczyński Teksty 
kultury popularnej– dr hab. 
Katarzyna Łeńska-Bąk, dr Ma-
teusz Szubert, dr Agnieszka 
Wójtowicz 
 
Zapisy w sekretariacie Instytutu 
Polonistyki i Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu  O polskiego 
(możliwość zapisów drogą 
mailową) do 9 stycznia2015. 
Sekretariat Instytutu Polonistyki 
i Kulturoznawstwa 77 541 6003 
filpol@uni.opole.pl 
 

uo.pl 

Ukryty talent 
Jak widać piłka nożna to nie-
samowicie popularna dziedzi-
na sportu w naszej szkole, jak i 
w  całym kraju. Dziś  rozma-
wiamy z  Dominikiem Glinką, 
zwanym także 'Hansem', z 
klasy IIB.  
 
AJ: Dla jakiego klubu grasz i 
od jak dawna? 
 
DG: Od dwóch lat gram w klu-
bie LZS Łowkowice. 
 
Na jakiej pozycji grasz, odpo-
wiada ci? 
 
Moją ulubioną pozycją jest 
prawy lub lewy skrzydłowy, 
bardziej prrra... lewy. Ale to w 
zależności od tego jakie mamy 
zapotrzebowanie na jaką pozy-
cję. 
 
W jakim przedziale wiekowym 
grasz? Dlaczego? 
 
No w seniorach, czyli od osiem-
nastu w górę, czyli grają tam już 
dorośli. W Łowkowicach jest 
tak, że są juniorzy młodsi i se-
niorzy. Grupy juniorów star-
szych niema więc jestem zmu-
szony do gry w seniorach. 
 
Czy uprawiałeś jakieś sporty 
poza piłką? Opowiedz nam coś 
o nich. 
 
Dla rekreacji biegam sobie, ale 
tak naprawdę  w jakimś klubie to 
nie, tylko piłka! 
 
Czy jesteś zadowolony z pracy 
sztabu szkoleniowego? 
 
No w sumie tak bo prezes się 
stara <chrząka>, trener także i 
naprawdę chcą, żebyśmy coś 
osiągnęli i żebyśmy byli sami z 
siebie zadowoleni. Dofinanso-
wanie jest, są sprzęty, są trzy 
komplety strojów, nawet jeden 
jest z długimi rękawami! Jest 
wszystko co do trenowania 
potrzebne i co trener wymaga 
jest. A jak przyniesiemy odpo-
wiedni paragon to dofinansowa-
nie na buty jest, więc opłaca się  
grać! 
 
Jak wyglądają twoje treningi? 
 
Treningi z powodu takiego że 
dużo osób już pracuje i to pracu-
je w Niemczech to mamy  tylko 
w piątki i to wieczorem. Ale 
treningi są za to bardzo inten-

sywne. 
 
Trenujesz we własnym zakre-
sie? Co robisz? Jak długo? 
 
W sumie mówiąc to tak, bo 
przez wakacje biegałem dość 
dużo, a teraz skupiłem się 
bardziej na fizycznych aspek-
tach. Robię przysiady, może 
nie dużo, ale regularnie, a to się 
liczy! A tak to gram z kolegami 
często na wf'ach albo jeżdżę na 
orliki regularnie, w poniedział-
ki mamy ekipę i jeździmy. 
 
Jak się nazywa twój ulubiony 
klub? Dlaczego mu kibicu-
jesz? 
 
Zdecydowanie Borussia Dort-
mund! Jest to trochę rodzinne, 
bo mój kuzyn mnie namówił i 
po prostu jest to klub, który ma 
bardzo różnorodną przeszłość, 
były spadki, ale były też wznie-
sienia. No jest to klub, który 
nie należy do najbogatszych, 
lecz prezentuje przyzwoity 
poziom. 
 
Czy masz jakiegoś idola? 
Kim on jest? Dlaczego? 
 
Tak w sumie mówiąc mam 
dwóch, zachwyca mnie gra 
Błaszczykowskiego, choć teraz 
ma kontuzję. Jest to chłopak, 
który wybił się ze strasznych 
warunków, mam do niego 
wielki szacunek! Jest to na-
prawdę gość, który został na 
ziemi! A drugim to jest Gundo-
gan , też teraz wraca do formy, 
ale był, a raczej jest, z rodziny 
emigracyjnej i też wybił się z 
ciężkich warunków. Dortmund 
go kupił za małe pieniądze jako 
takiego małego zastępcę, a ten 
rozwinął się niesamowicie! 
 
Co chciałbyś zdobyć w swojej 
karierze piłkarskiej? Dlacze-
go? 
 
Awans! Awans z drużyną albo 
wybicie się gdzieś dalej. 
 
A dlaczego akurat tak? 
 
No awans z drużyną, bo fajnie, 
bo lubię <mała przerwa> 
chłopców, noo i... znaczy chło-
paków z drużyny! <wybucha 
śmiechem> 
 
Jak się nazywa twój najwięk-
szy rywal, jeśli chodzi o klub? 

Co do niego czujesz? 
 
Jest to tak zwana Dobra! 
<zaciska pięść> KOSMOS 
Dobra! Czuję do nich szacu-
nek i jakby to powiedzieć, 
kiedy gramy z nimi mecze to 
staram sie bardziej. Cała dru-
żyna stara się bardziej, bo w 
końcu gramy z KOSMOSEM!' 
 
Ile kibiców przychodzi na 
twoje mecze ? Jak myślisz 
dlaczego tyle? 
 
To zależy, na domowe dużo 
<uwaga reklama> nawet 
sprzedajemy własne szaliki! 
Więc są kibice, którzy nawet 
przychodzą z szalikami! Ogól-
nie to przychodzi od 50 do 
100 osób, a jak gramy z DO-
BRĄ to naprawdę całe trybu-
ny zajęte czyli 150 miejsc. 
 
Ulubiony przedmiot szkol-
ny ? Dlaczego? 
 
Biologia i wf. Na wf'ie lubię 
się wyżyć, poruszać, a biolo-
gia, bo jest ciekawa. 
 
A najmniej lubiany przed-
miot szkolny przez ciebie?  
 
Yyy, historia. Nie warto uczyć 
się o tym co kiedyś było, 
lepiej skupić się na przyszło-
ści! 
 
Jak mogą skontaktować się z 
tobą fanki po przeczytaniu 
tego artykułu? 
 
Przez fejsa! <śmieje się> 
Mam bardzo ładny profil, 
proszę lajkować Hanz-
Gwiazda Łowkowic! <śmieje 
się jeszcze bardziej>. 
 

Adam Jarczewski 
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Zapisz to faken! 

 INFORMACJE * Sport 

Piłka nożna to wspaniały 
sport a szczególnie teraz, 
prawda Polsko? Nasza repre-
zentacja nie tylko pokazała 
świetne umiejętności nie prze-
grywając żadnego meczu w 
okresie jesiennym, ale przede 
wszystkim skopała tyłki   (ps. 
specjalnie napisałem ten kraj 
z małej literki).  
 
Ostatnie trzy mecze z nimi 
wyglądały następująco. W 2011 
zremisowaliśmy 2:2, wygrana 
była blisko, lecz taktyka 'grajcie 
na Wawrzyniaka, on jest cienki!' 
niestety okazała się skuteczna, 
ahh jak ja kocham naszą Ległę, 
tzn. Legię.  
 
Następnie znowu zremisowali-
śmy, tym razem 0:0. A w 2014r. 
nastąpił przełom, pokonaliśmy 
mistrzów świata w Warszawie 
aż 2:0 po golach Arka Milika i 
Sebastiana 'Waldusia' Mili. Orły 
Nawałki jak i sam trener Nawał-
ka godnie zapisali się w historii 
polskiej piłki nożnej, jak i w 
naszych sercach. Teraz cytat 
'Zapisz to faken!' nabiera innego 
znaczenia, czyżby nasz trener 
był prorokiem?! Ostatni mecz 
naszej drużyny został rozegrany 
z reprezentacją Szwajcarii na 
zasadzie spotkania towarzyskie-
go i zakończył się wynikiem 
2:2, gratulacje dla Arka za wi-
dły. 
 
Oczywiście wynik mógł się 
skończyć dla nas lepiej, ale 
kolejny zawodnik niezawodnej  
Legii ('Mesut' Żyro) wszedł na 
boisko i po paru minutach gry 
wrócił skąd przyszedł. Popisał 
się wślizgiem, za co ściągnięto 
go z murawy, Kosecki! Żyro! 
proszę was! Nie róbcie juz tych 
wślizgów, bo wychodzi wam to 

do d***! I polecam zainwesto-
wać w spodnie ze sznurkiem 
"Kosa'.  
 
Nawiązując do Legii to nie 
mogę się powstrzymać przed 
przypomnieniem 'przegranej' z 
Celtic'iem Glasgow 6-1 , po-
dziękujcie UEFA'ie i nie zapo-
mnijcie o swojej kierowniczce 
drużyny! To chyba kolejny 
dowód na to, żeby nie ufać 
kobietom! Ale przynajmniej 
macie 'kibiców'. 
 

Potrafisz wyre-
cytować hymn, 
polski patrioto w 
kubotach? 
 
Wracając do naszej reprezenta-
cji to zaszokował mnie jeden 
fakt, po fali zwycięstw i remi-
sów nasi kibice na trybunach 
nie wiedzą co robić. Mało tego, 
zamiast szukać nowych przy-
śpiewek poza 'Nic się nie stało', 
albo przynajmniej skandować 
nazwiska naszych zawodni-
ków, to nasi kibice zaczęli 
śpiewać hymn narodowy! Z 
jednej strony fajna sprawa, ale 
patrząc na to z drugiej strony 
czy jak przykładowo listonosz 
dostarczy list mamy mu pogra-
tulować i dopingować hymnem 
by dostarczył kolejny? Albo 
jak pani Grażynka ze spożyw-
czaka sprzeda kolejna mar-
chewkę? 
 
Jak już jesteśmy przy temacie 
hymnu, potrafisz wyrecytować 
hymn, polski patrioto w kubo-
tach? 
 

Adam Jarczewski 

 
 22 listopada na sali gimna-
stycznej w Zespole Szkolno-
Przedzszkolnym Nr 4 w 
Krapkowicach odbył się mecz 
towarzyski między dwiema 
sekcjami z klubu PV Volley-
ball Krapkowice. 
 
Swój pierwszy mecz rozegrała 
nowa sekcja klubu PV DTP II, 
a ich rywalkami były dziew-
czyny z sekcji PVIII. Panowie, 
których trenerem jest Robert 
Wojtas wygrali z podopieczny-
mi Roberta Malka stosunkiem 
setów 4:3.  
Mecz był bardzo emocjonujący 
i wyrównany po obu stronach. 
Najlepszą zawodniczką meczu 
została Ola Murzyn, a najlep-
szym zawodnikiem został 
Łukasz Pietruszka.  
 
Gratulujemy chłopakom wy-
granej i życzymy powodzenia 
w Krapkowickiej Lidze Ama-
torskiej Siatkówki 2014/2015. 

Historyczne starcie gigantów 
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Dla naszych czytelników prze-
prowadziliśmy wywiad z kapi-
tanem sekcji PV DTP II Mariu-
szem Pasiecznikiem. 
 
Jak to jest być kapitanem 
drużyny? 
Myślę, że to jest, fantastyczne 
uczucie jak i duża odpowie-
dzialność gdy zostaje się kapi-
tanem. Motywuje do trenowa-
nia jeszcze bardziej. 
 
Jak czułeś się grając swój 1 
mecz w grupie PV DTP II? 
Stresowałem się trochę, lecz 
byłem pewny że jesteśmy w 
stanie z nimi wygrać. 
I tak też się stało. 
 
Czy wygrana z dziewczynami 
zmotywowała cie do dalszej 
pracy? 
Oczywiście, każda wygrana 
chwila jak to mówił Konfu-
cjusz zbliżą nas do szczęścia.  
 

Kamil Huras 


