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Kaja, Marta: Tematyka olimpia-
dy była bardzo szeroka i doty-
czyła wielu problemów współ-
czesnego świata, nie każdy 
młody człowiek interesuje 
się polityką międzynarodową, 
zmianami społecznymi. Czy 
wcześniej Cię to interesowało?

Kamila: W gimnazjum raczej ta-
kie rzeczy mnie nie interesowa-
ły. Dzięki interesującym lekcjom 
wosu, które są na poziomie, 
zaciekawiłam się tą tematy-
ką. Pierwszy raz brałam udział 
w konkursie rok temu, w pierw-
szej klasie. Zgłosiłam się z bar-
dzo błahego powodu – chciałam 
dostać dobrą ocenę. W pierw-
szej klasie nie przeszłam do 
następnego etapu, chociaż nie 
brakowało mi dużo punktów, 
w drugiej bardziej się w to zaan-
gażowałam, można powiedzieć, 
że ten konkurs zainteresował 
mnie, chciałam dalej się uczyć. 
I to dzięki konkursowi zaczęłam 
się bardziej interesować prawa-
mi człowieka.

12 uczelni dla Kamili
7 marca 2015 r. w Białymstoku odbył się Etap Centralny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, w którym 
brała udział uczennica klasy 2d Kamila Jadach. Nagrodą za dotarcie do finału był tzw. indeks, Kamila już teraz może być spokojna o miejsce na stu-
diach, po maturze wybierze sobie jedną z proponowanych uczelni.

Wyniki nauczania i frekwencji 
w I semestrze roku szkolnego 2014/2015
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Drodzy Czytelnicy!
W marcowym wydaniu naszej gazetki omówimy blaski i cie-

nie studniówkowych przygotowań. Przyjrzeliśmy się królującym 
w tym roku trendom w modzie, makijażu i fryzurach. Cała szkoła 
zaangażowała się w akcję charytatywną na rzecz Damiana z klasy 
2A. U nas zobaczysz jak przebiegała. Redaktorzy naszej gazetki po 
raz kolejny zagłębili się w temat zdrowego jedzenia w SIGMIE – 
sklepiku szkolnym. Czego tym razem się dowiedzieli? Przedstawi-
my również wyniki w nauce uzyskane w I semestrze. Kto był najlep-
szy? Odbyło się pasowanie uczniów technikum mechanicznego, 
a my sprawdziliśmy jak przebiegało. Nasi niezawodni dziennikarze 
również i w tym numerze przedstawią recenzje książki i filmu, które 
być może zachęcą do sięgnięcia po te propozycje. 

To od nas dla Was :-)
Kaja, Marta: Ciężko było? 
W końcu to bardzo dużo mate-
riału?

Kamila: Do pewnego momentu 
mnie to interesowało, nawet 
wciągało, ale te ostatnie dni 
były trudne. Uczyłam się „na 
siłę”, bo wiadomo, że jak się 
siedzi i tylko uczy tego samego, 
można mieć dosyć. Ale ogólnie 
jest to interesujące, ponieważ 
wiąże się z tym, co się dzieje 
na świecie. Dużo się uczyłam, 
miałam urlop olimpijski, który 
trwał dwa tygodnie i teraz jest 
ciężko to wszystko nadrobić. 

Kaja,Marta: To naprawdę 
ogromny sukces…

Kamila: No tak, to prawda, dużo 
mi to zapewniło, bo dostałam 
indeksy na 12 uczelni. Muszę 
zdać maturę i przyjmą mnie na 
którąś z nich. n

Kaja Czarnowusy 
Marta Muchorowska

Liceum Ogólnokształcące

Najwyższa frekwencja
klasa 1D – 88,34%
Najwyższa średnia
klasa 2D – 3,70
Uczniowie z najwyższą średnią
Kamila Jadach, klasa 2D – 5,36
Aleksandra Kaziuk, klasa 2D – 4,73
Paula Zamirowska, klasa 1D – 4,71

Technikum

Najwyższa frekwencja
klasa 2H – 91,19%
Najwyższa średnia
klasa 3H – 3,52

Uczniowie z najwyższą średnią
Klaudia Nędzarek, klasa 2C – 4,92
Katarzyna Wrona, klasa 3H – 4,67
Klaudia Szubartowicz, klasa 3T – 4,57

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Najwyższa frekwencja
klasa 1I – 83,87%
Najwyższa średnia
klasa 3I – 3,39
Uczniowie z najwyższą średnią
Dominika Opieka, klasa 3I – 5,00
Mateusz Kawałko, klasa 2I – 4,50
Paweł Szyler, klasa 2I – 4,38
Najwyższa frekwencja w szkole
klasa 2H – 91,19%

Najwyższa średnia w szkole
klasa 2D – 3,70
Uczeń z najwyższą średnią w szkole
Kamila Jadach, klasa 2D – 5,36

Najwyższa średnia 
w Liceum Ogólnokształcącym

KAmIlA JAdACH
– Czy jakoś specjalnie przykładałaś się do 
nauki, aby uzyskać takie wyniki?
– Nie ukrywam, że dużo czasu spędzi-
łam przy książkach, zwłaszcza że tez 
trenuję, więc tego czasu jest znacznie 
mniej. dlatego, żeby uzyskać taką 
średnią musiałam przysiąść nad książ-
kami.

Najwyższa średnia 
w Technikum

KlAUdIA NędZAreK
– Czy jakoś specjalnie przykładałaś się do 
nauki, aby uzyskać takie wyniki?
– Nie, nieprzesadnie głównie tylko do 
sprawdzianów i to nawet nie wszyst-
kich. dużo zapamiętuje z lekcji, a tego 
czego nie rozumiem, douczam się 
sama.

Najwyższa średnia 
w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej

dOmINIKA OPIeKA

Dane zebrała 
Andżelika Kołtowska

n
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Imprezę prowadziły uczen-
nice: Kamila Jadach i Adela 
Feszczuk z klasy 2D wraz 

z Magdaleną Maziarz, wicedy-
rektor CKZiU. Uroczystego pa-

W poniedziałek 16 lutego 2015 r. na 6 lekcji na 1 piętrze CKZiU odbyło się pierwsze w historii szkoły paso-
wanie klas mundurowych technikum mechanicznego.

„Cała szkoła zbiera pieniądze!„
W naszej szkole odbyła się zbiórka pieniędzy, które będą przeznaczone na pomoc choremu uczniowi 
z klasy 2A.

A kcja trwała od 9 do 20 lu-
tego. Codziennie na kory-
tarzach uczniowie klasy 2A 

sprzedawali ciasto, kawę i her-
batę. Całą akcję zorganizowała 
Edyta Dębicka, wychowawczyni 
2A wraz ze swoimi podopieczny-
mi. n

Wiktoria Janu 
 Asia Maćków

sowania buzdyganem dokonali 
Krzysztof Matuszak i wycho-
wawcy klas: Teresa Domaradz-
ka i Edyta Dębicka.

Pasowani uczniowie wykona-
li musztrę, wypowiadając słowa 
„Ku chwale Ojczyzny!”. W uro-
czystości uczestniczyli ucznio-
wie, rodzice oraz nauczyciele. 

Ku chwale Ojczyzny!

W przyszłym roku gospodarza-
mi pasowania będą uczniowie 
klasy mechanicznej. n

Beata Kaproń

C hciałabym poruszyć bardzo 
popularną kwestię w dzi-
siejszych czasach, jaką jest 

szkolna fobia. Początkowy strach 
może przerodzić się w poważne 
problemy ze zdrowiem czy psy-
chiką. Według powszechnie zna-
nej definicji, fobia to wręcz pa-
niczny strach przed kimś/czymś. 
Dla większości może to brzmieć 
jak zwykłe lenistwo i jest to 
często mylone ze sobą a cza-
sami nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, że osoba nam bliska ma 
fobię. Każdy powinien postawić 
sobie pytanie, co trzeba w danej 
chwili czuć albo jak bardzo się 
bać, żeby doprowadzić się do 
stanu omdlenia czy prawdziwej 
choroby poprzez „zwykły stres”. 
Dlaczego w XXI wieku, gdzie, za-
czynając od poziomu edukacji po 
styl życia, wszędzie panuje wy-
soki poziom wiedzy, problemy 
tego typu się rozwijają. Apatia 
względem takich osób jest skut-
kiem ubocznym rozwoju, ciągle 
rozbudowującego się świata. „Po 
prosu się źle czuje, przejdzie jej/
mu” albo „to taki wiek, minie 
z czasem”. Co nie zawsze okazu-

je się prawdą. godziny w szko-
le, które mogły być pozytywnie 
spożytkowane, zamieniają się 
w godziny lęku.

Zapytałam Martę Mikodę, pe-
dagoga szkolnego, o ten problem 
w naszej szkole. Okazuje się, że 
w naszej szkole były jedynie po-
jedyncze przypadki fobii szkol-
nej w tak poważnym stopniu, 
jak omdlenia czy złe samopo-
czucie. Zdaniem pani pedagog 
fobia to zamknięte koło, które 
polega na „nie nauczyłem się 
więc zostanę w domu, następ-
nie jest strach przed dostaniem 
złej oceny czy niezaliczeniu 
sprawdzianu”. Rzadziej polega 
to na nieprawidłowych relacjach 
z rówieśnikami czy zastraszaniu. 
Oczywiście problemy w kontak-
tach z innymi mogą też się poja-
wić przy dłuższej nie obecności, 
przez co rówieśnicy się po postu 
nie znają.

Fobia szkolna wynika z nie-
wiedzy i braku rozmowy między 
ludźmi. Dlatego warto się naj-
pierw zastanowić a nie oceniać. n

Adrianna Michalik 1d

,Paluszek i główka to 
szkolna wymówka.”
Zaczyna się od częstych bólów brzucha, głowy czy złego samopo-
czucia, lecz po słowach „lepiej zostań dzisiaj w domu” następuje 
cudowne ozdrowienie.
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W ydarzenie rozpoczęli 
uczniowie klas ma-
turalnych oficjalnym 

przemówieniem i tradycyjnym 
polonezem, czyli coś, czego nie 
mogło zabraknąć tego wieczoru. 
Z życzeniami wystąpiły także: Ag-
nieszka Kuczmowska, Wicedyrek-
tor CKZiU i Małgorzata Łagowska, 
naczelnik Wydziału Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Oławie. W na-
szej szkolę są dwa różne „Polo-
nezy” – jeden oficjalnie otwiera 
studniówkę i tańczy go dyrekcja, 
przedstawiciel starostwa, wycho-
wawcy oraz uczniowie z partne-
rami. Drugi taniec przygotowany 
jest miesiącami, ma skompliko-
wane figury i układy. Tańczą go 
uczniowie, którzy trenowali pod 
okiem nauczyciela WF (w tym 
roku Anny Bielickiej). Maturzyści 
przygotowali też krótki program 
artystyczny – skecz na temat 

tego, jak przebiegała ich nauka 
naszej szkole.

Na sali mogliśmy zobaczyć 
pięknie wystrojonych uczniów, 
którzy włożyli wiele trudu, aby 
wyglądać wyjątkowo w ten 
szczególny dzień. Tutaj nasuwa 
się pytanie jak nasze panie do-
bierały kreacje? 

Sukienka długa czy krótka? 

Buty na wysokim obcasie czy 
płaskim? Włosy upięte czy nie? 
Większość zdecydowała się na 
krótsze sukienki, ale nie zabra-
kło też dziewczyn w długich 
sukniach. Zdecydowana więk-
szość wybrała buty na wysokim 
obcasie. Z fryzurami było różnie. 
Praktycznie każda dziewczyna 
miała inaczej upięte włosy. Nie 
zapominajmy o paznokciach. 
Były robione przed studniówką 
i skrywane pod „dresem”, aby 

potem zrobić jeszcze lepsze wra-
żenie. Każda z pań wyglądała 
wyjątkowo, i chyba każda miała 
czerwoną podwiązkę, która ma 
przynieść szczęście na maturze.

Makijaże, fryzury i paznokcie 
robiły wrażenie. 
A ile to wszystko kosztuje?

Ceny makijaży wahały się od 
35 do 80 zł. W tym roku mod-
ne były klasyczne makijaże, 
podkreślające oczy, typu smoky 
eye. W fryzurach górowały lek-
kie upięcie, kręcenie lub prosto-
wanie włosów. Ceny wahały się 
od 20 do 100 zł. Paznokcie były 
obowiązkowym elementem 
stylizacji studniówkowych, za-
zwyczaj dobierane do sukienki. 
Ceny od 40 do nawet 100 zł. Te 
informacje pozyskałyśmy od 
pań ze studia „Glamour”, „Biały 
tulipan” oraz „Studio 21”.

Zapytałyśmy jedną z matu-
rzystek jak się jej podobała stu-
dniówka. 

Marta Muchorowska: Jak Ci się 
podobała studniówka?

Klaudia Lizak: Studniówka była 
dla mnie fajnym przeżyciem. 
Mogliśmy się wspólnie bawić my 
jako klasa, znajomi oraz z nauczy-
cielami co na ogół się nie zdarza. 
Chociaż Studniówka to też koniec 
laby, bardziej dociera do mnie sło-
wo ‚matura’. Bawiłam się dobrze, 
chociaż było tyle przygotowań 
a minęło mi to bardzo szybko. 

Marta Muchorowska: Jak oce-
niasz waszego poloneza?

Klaudia Lizak: Nasz polonez po-
kazowy o dziwo wyszedł o wiele 
lepiej niż na wszystkich próbach. 
Było fajnie, wróciłabym tam 
jeszcze i ponownie to przeżyła. 

Marta Muchorowska: A jeżeli 
chodzi o fryzjera czy makija-
żystkę?

Klaudia Lizak: Do fryzjera i na 
makijaż umówiłam się już na 
początku stycznia, żeby mieć 
pewne wizyty. Fryzurę miałam 
robioną w studio Efect, a maki-
jaż w Glamour. 

Marta Muchorowska: A sukien-
ka, czy miałaś problem z wy-
borem?

Klaudia Lizak: Sukienkę znala-
złam w grudniu, długo nie mu-
siałam szukać, od razu mi się 
spodobała. Studniówka to droga 
sprawa ale i niezapomniana.

Marta Muchorowska: Podsu-
mowując studniówka naszych 
tegorocznych maturzystów, 
mimo dużego nakładu pracy, 
pieniędzy i czasu, wyszła bar-
dzo dobrze. A Tobie Klaudia 
bardzo dziękujemy.

Klaudia Lizak: Nie ma sprawy.
n

Marta Muchorowska 
Emilia Domańska

Najważniejszy bal?
7 lutego w hotelu Oławian odbył się najważniejszy bal tegorocznych 
maturzystów – studniówka. 
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K onkurs odbył się na gru-
pie, na portalu społecznoś-
ciowym Facebook. 

Jury klasy 1D blogiem roku 
ogłosiło bloga Kamili Jadach 
(My life, my decisions...), który 
otrzymał najwięcej głosów. Jury 
miało za zadanie wybrać także 
blogera roku. 

Po długich i burzliwych obra-
dach wybrali bloga Karola Trzy-
nogi (Królewska Premier League | 
Newsy ze świata PL). Jury wybra-
li go, ponieważ dodawanie przez 

T o kolejna filmowa adapta-
cja książki J.R.R. Tolkiena 
– autora Władcy Pierścieni 

oraz znanego prekursora litera-
tury fantasy. „Bitwa pięciu ar-
mii” wprowadza nas do wcześ-

THE HOBBIT: THE BATTLE 
OF THE FIVE ARMIES
17 grudnia (w Polsce 25 grudnia) po długim oczekiwaniu, wyszła trzecia (i ostatnia) część Hobbita pt. 
„Bitwa pięciu armii”. 

1A najlepsza z matematyki
Reprezentacja klasy 1A wygrała pierwsze szkolne potyczki matematyczne. 

Sport najlepszy
Po raz trzeci został przeprowadzony internetowy konkurs 
na bloga w naszej szkole, w który udział wzięli uczniowie klasy 2D 
dziennikarskiej. 

Bagginsem – tytułowym boha-
terem, który został mianowa-
ny „włamywaczem” wyruszają 
w niebezpieczną wędrówkę do 
Ereboru. Wszyscy chcą odzyskać 
skarb przodków, który znajduje 
się wewnątrz Samotnej Góry 
strzeżonej przez Smauga. Kie-
dy smok zostaje przegoniony 
przez krasnoludy, rozwścieczo-
ny atakuje pobliskie miasteczko 
Esgaroth. Po przetrwaniu ataku 
orków i goblinów – krasnoludy, 
elfy oraz ludzie muszą się zjed-
noczyć, aby pokonać potężne 
siły zła. Martin Freeman, który 
wciela się w Bagginsa odegrał 
rolę perfekcyjnie, z niesamowi-
tą mimiką twarzy, dzięki której 
może wyrazić wszystkie emocje 
głównego bohatera. Tak samo 
Ian McKellen jako Gandalf Sza-
ry, Richard Armitage – Thorin 
Dębowa Tarcza, Luke Evans – 
Bard, pogromca smoka; Orlan-
do Bloom – Legolas oraz wiele 
innych aktorów. Tolkienowskich 
fanów w filmie mogły zaskoczyć 
niektóre, trochę przesadzone 
efekty specjalne, które w nie-
których momentach wydawały 
się śmieszne, zamiast przera-
żające i trzymające w napięciu. 
Świat przedstawiony w filmie 
jest mroczny i ciemny, wszyst-
kie postaci są dopracowane 
do perfekcji. Jackson starał się 
przekazać widzom jak najwię-
cej emocji, różnorodność scen 
(dużo osób wyczekiwało scen 
z niezastąpionym Legolasem) 
oraz wspaniałą scenografię, 
która pozwala przenieść się 
nam do innego świata. Kolej-
nym atutem jest dobrana do 
filmu muzyka, efektowne bitwy 
i sceny walk – jednak nie zbyt 
brutalne

Jackson udowodnił tą ekrani-
zacją, że nie taki Tolkien strasz-
ny i nudny jak go malują. Jednak 
mimo drobnych wad, którymi 
moją być przesadzone efekty 
specjalne lub dłużące się sceny 
– zależy od gustu – to film obo-
wiązkowy dla tolkienowskich 
fanów ale i fanów fantastyki.

n

Kaja Czarnowusy 
kl. 1D

niej wspomnianego „Władcy 
Pierścieni” – akcja toczy się 60 
lat przed. Film rozpoczyna się 
tam, gdzie kończy poprzednia 
część, czyli w momencie kiedy 
smok Smaug karze mieszkań-

ców Miasta na Jeziorze za po-
moc Thorinowi Dębowej Tarczy 
oraz innym krasnoludom. Dru-
żyna dowodzona przez Thori-
na dociera do Samotnej Góry 
(Erebor). Wszyscy wraz z Bilbo 

Z wycięska drużyna wystą-
piła w składzie: Adrian Bo-
rycki, Filip Dzierżanowski, 

Sławomir Maliszewski. Drugie 
miejsce zajęła klasa 2C a trze-
cie 1C.

Rozgrywki odbyły się w czwar-
tek, 12 marca 2015 r. i wzięli 

w nich udział uczniowie klas 
pierwszych i drugich CKZiU. Kon-
kurs zorganizowana w ramach 
obchodów Dnia Matematyki. 
Święto to zostało zapoczątkowa-
ne przez organizację „World Edu-
cation Games” w 2007 r., w Polsce 
obchodzone jest od 2014 r. (pod 

patronatem MEN), jego celem po-
kazanie innej strony matematyki 
i stworzenie uczniom trochę od-
miany w nauce.

Podczas rozgrywek matema-
tycznych uczniowie musieli się 
wykazać umiejętnością logicz-
nego myślenia, szybkiego tem-

pa pracy, trafnością skojarzeń, 
a przede wszystkim umiejętnoś-
cią pracy w zespole. W pierw-
szym etapie uczniowie musieli 
do konkretnych zdań dopisać 
odpowiadające im pojęcia mate-
matyczne (zadanie to wywołało 
najwięcej emocji), w kolejnych 
etapach rozwiązywali krótkie 
zadania tekstowe otwarte i za-
mknięte oraz rozpoznawali na 
9 portretach wybitnych mate-
matyków i fizyków (m.in. byli to 
Gauss, Euklides, Tales, Newton). 

Na końcu był etap praktyczny 
(zadania logiczne z zapałkami 
i łamigłówka geometryczna). 
Dopełnieniem rywalizacji był 
konkurs na najciekawszy plakat 
promujący matematykę.

Uczniowie wykazali się bar-
dzo dużym zaangażowaniem, 
a poziom współzawodnictwa 
był wyrównany, ostatecznie 
I miejsce zajęła IA, II miejsce – 
IIC: w składzie Klaudia Nędzarek, 
Hanna Wabnic, Radosław Łubni-
cki oraz po dogrywce III miejsce 
przypadło klasie IC w składzie: 
Kaja Kirkiewicz, Magdalena No-
wak, Mikołaj Kowal. 

Nad przebiegiem konkursu 
czuwali organizatorzy: S. Kacz-
marek, J. Danik-Kruk, E. Hańcza-
ruk, T. Domaradzka oraz wice-
dyrektor E. Stelczyk. n

td

niego posty były spójne i zawsze 
poparte zdjęciem. Teksty były 
konkretne, estetyczne i przyku-
wały uwagę stylem w jaki zo-
stały napisane. Wszystko złożyło 
się na to, że urzekł swoim wyglą-
dem. Widać, że autor bloga do-
skonale zna temat i wie co pisze. 
Głosowanie odbyło się na naj-
lepsze blogi w każdej z czterech 
kategorii: najlepszy blog sporto-
wy – Kamila Jadach (My life, my 
decisions...), muzyczny – Wikto-
ria Karpińska (without music life 

would be a mistake), lifestylowy 
– Patrycja Turczańska: (wszystko 
i nic | HARCERSTWO POD LUPĄ) 
oraz w kategorii „inne” – Kata-
rzyna Kłak (amazing-places | 
oderwij się od rzeczywistości). 
Na blogi naszych uczniów głoso-

wali wszyscy członkowie grupy, 
czyli uczniowie obecnych klas 
dziennikarskich i ich absolwenci. 
Konkurs zakończył się 15 lutego 
bieżącego roku. n

Andżelika Kołtowska
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N ie ma w niej zbyt wiele 
do czytania, jest to porad-
nik kreatywnej destrukcji 

dziennika. Zabawa polega na 
rwaniu, malowaniu, deptaniu, 
namaczaniu, ogranicza nas 
tylko wyobraźnia. Artystka na-
malowała osobliwy projekty 
i wskazówki jak tego dokonać. 
Książka może dostarczyć sporo 
radości, lecz jest to pozycja dla 
młodszych czytelników.

„Zniszcz 
ten dziennik”
Książka Keri Smith stała się w ostatnim czasie bestsellerem, za spra-
wą oryginalnego pomysłu na książkę. 

W imię Boga?

Sportowe osiągnięcia

Spotkanie z saperem
2 marca 2015 Andrzej Hołówka z 1. Pułku Saperów w Brzegu popro-
wadził zajęcia dla uczniów klas mundurowych.

Hotelarze najlepsi 
w zawodzie
Monika Hasiak, Katarzyna Marcinków i Katarzyna Wrona z techni-
kum hotelarstwa zajęły I miejsce w regionie, w konkursie „Najlepszy 
uczeń w zawodzie”.

Wkrótce potem na rynku 
pojawiła się kolejna, podobna 
książka, o dość banalnym ty-
tule „To nie książka”. Sprawia 
wrażenie normalnej lektury, ale 
w środku znajdujemy również 
zadania, rebusy i pomysły na 
„nieczytanie”.

n

Piotr Burkiewicz

W pierwszym półroczu 
nasza szkoła w zawo-
dach sportowym spi-

sała się dobrze i można śmiało 
powiedzieć, że powinniśmy być 
dumni zwłaszcza z naszych siat-
karzy, którzy doszli bardzo dobrą 
grą aż do etapu Strefy Wrocław-
skiej ulegając dopiero drużynie 
z wrocławskiego liceum nr 10. 

Skład siatkarzy: M. Szmatyń-
ski, B. Frysztak, W. Niepsuje-
wicz, P. Noworolski, B. Szałański, 
S. Stach, M. Drelichowski, P. Styr-
czula, I. Pliszczak, D. Niedziela, 
G. Książek, K. Bor, J. Mazur i P. Chu-
dzik. Opiekunami drużyny byli: 
Tomasz Laferi i Andrzej Biela.

Znacznie gorzej poszło w bar-
dzo wyrównanych zawodach 
siatkówki dziewcząt, które 
zajęły 2. miejsce w powiecie 
oławskim, a na zawodach 
piłki nożnej halowej w której 
nasi uczniowie zajęli pechowe 
3. miejsce powiatu oławskiego.

n
Kuba Kulczycki

Zwycięska drużyna siatkarzy 
z zawodów powiatu Oławskiego

G łówny bohater, Conor 
O’Neill, to były policjant, 
przez wielu znany i po-

dziwiany za rozwiązanie sław-
nego „Klubu Golfowego”. By 
chronić siebie i swoich najbliż-
szych Conor rezygnuje z posady 
policjanta i znajduje pracę na 
stanowisku ochroniarza w ban-
ku, do którego każdego dnia 
dostarcza się masę wartych mi-
liony rzeczy.

Po spotkaniu tajemniczej 
i dziwnej pary Conor traci swo-
je dotychczasowe życie. Ochro-
niarzowi po rozmowie z parą 
‹›urywa się film›› i nie pamięta 
nic z poprzednich 29 minut. 
Para znika, a on sam zostaje 
wkręcony w kradzież wartoś-
ciowych papierów, biżuterii 
i pieniędzy należących do milio-
nerów z całej Ameryki. W po-
szukiwaniu kobiety i mężczy-
zny spotkanych w banku Conor 
zostaje porwany przez człowie-
ka, znanego jako Dennis Evelyn 
Branch, przywódca Światowe-
go Ruchu Posłannictwa. Staje 
się ofiarą szantażu, który ma na 
celu zmuszenie O’Neila do ze-

brania odpowiedniej sumy dla 
organizacji Brancha. Światowy 
Ruch Posłannictwa chce rozpo-
cząć wielką krucjatę, która ma 
pochłonąć miliony ofiar. Cała ta 
‹›akcja›› ma na celu nawrócenie 
się wszystkich wyznawców 
innych religii za pomocą broni 
biologicznej o potężnym dzia-
łaniu.

Nie brakuje tu porwań, walk, 
pościgów, łez, namiętności 
i odrobiny magii w postaci hip-
nozy, która jest jednym z klu-
czowych wątków. Książka jest 
ciekawa, ale fabuła aż tak nie 
porywa. Moim zdaniem Master-
ton tym razem się nie popisał, 
a utwór nie zasługuje na mia-
no horroru. Nie czuć dreszczy-
ku emocji, tego napięcia, które 
towarzyszy horrorowi. Moja 
ocena to 6/10.

n

Klaudia Buczak

Graham Masterton to znany twórca najlepszych horrorów na świe-
cie. Jego najnowsze dzieło pod tytułem ‹›Sekta›› opowiada o tym, 
jak nasze życie może zmienić się w zaledwie parę godzin.

P an Hołówka opowiadał o służ-
bie wojskowej oraz o swojej 

misji w Afganistanie. Uczniowie 
mogli zadawać pytania dotyczą-
ce pracy sapera oraz ogólnych 

U czennice pokonały drużyny 
z całego regionu wrocław-

skiego, do którego zaliczają się 
szkoły z Jelcza-Laskowic, Wroc-
ławia, Obornik, Wołowa, Środy 
Śląskiej, Milicza, Oleśnicy, Syco-
wa i Trzebnicy. Konkurs po raz 
kolejny zorganizowało DCIZiDN 
w Wałbrzychu, w ramach pro-

zasad panujących w 1. Pułku 
Saperów.

n

m

jektu Modernizacja Kształcenia 
Zawodowego na Dolnym Śląsku 
II. W potyczkach zawodowych 
uczestniczyli także uczniowie 
innych zawodów, wszystkie 
konkursy odbyły się w lutym 
2015 roku. n

m



Żuberiada 2015
dzień otwartych drzwi

20 marca 2015 * 8.30-14.30 

Oława * ul. ks. F. Kutrowskiego 31

gra edukacyjna
informacje

zabawa

Mamy oko na Twoją przyszłość!
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