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NASZA REDAKCJA 

OD REDAKCJI 

Witamy Was serdecznie drodzy Czytelnicy. Jesteśmy zaszczyceni, że 

możemy zaprezentować nasz pierwszy numer Głosu Żubra! Pierw-

szy, ponieważ jesteśmy całkiem nową redakcją. 

W ostatnich miesiącach wiele się działo w szkole: m.in odbyły się 

wybory do Samorządu Uczniowskiego czy Noc Językowa. 

Dowiecie się także jak przebiegł koncert Ballad Rokowych. Nie za-

pomnieliśmy również o smakoszach, których może zaciekawić prze-

pis na pyszny deser.  A gdyby komuś było mało słodkości, może 

przeczytać wywiad z Weroniką Żygadło na temat wypieków. 

Dla fanów filmów i seriali także mamy coś ciekawego 

Dziękujemy i zapraszamy! 

W imieniu Redakcji 

Paulina Hadryś, redaktor naczelna 
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Wybory do samorządu uczniowskiego  

20 października 2017 roku odbyły się wybory do 

Samorządu Uczniowskiego. W tym roku kandyda-

tami byli:   

1AR: Nicola Niedziela 

1D: Zofia Szwajgiel 

1C: Maciej Szmatyński 

1G: Mateusz Kałuża  

2C: Oktawia Rozborska 

2D: Oliwia Leszczyńska 

3AR: Michał Jaśnikowski 

3C: Damian Wróblewski.  

Kampania wyborcza trwała od 5 do 15 październi-

ka. W tym czasie mieliśmy możliwość poznania 

kandydatów oraz ich programy.  

Oddano 372 ważne głosy. Zwyciężył Damian Wró-

blewski z klasy 3, zdobywając 83 głosy.  

Tuż za nim z wynikiem 78 głosów znalazła się  

Oliwia Leszczyńska z 2D.  

Poza nimi w skład samorządu uczniowskiego we-

szli Michał Jaśnikowski z 3AR oraz Nicola Niedziela 

z 1AR.  

 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dotrzymania 

obietnic wyborczych oraz owocnej działalności  

w samorządzie.  

Kuba Gawron 

Od lewej: Oliwia Leszczyńska, Michał Jaśnikowski, Nikola Niedziela i Damian Wróblewski 
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Kim są, czyli nowy Samorząd Uczniowski  

20.10.2017r odbyły się wybory do 

Samorządu Uczniowskiego. Damian 

Wróblewski z klasy 3C zdobył 83 

głosy i tym samym został przewod-

niczącym w roku 2017/2018. Intere-

suje się koszykówką, gra również  

w szkolnej drużynie koszykarskiej. 

Kocha muzykę, jest otwarty na no-

we znajomości. Bywa ambitny i kre-

atywny. Nie lubi się nudzić, ma po-

czucie humoru.  

Z członkami SU rozmawiała Zosia 

Szwajgiel.  

Dlaczego kandydowałeś do samorządu uczniow-
skiego?  

-Ponieważ chciałbym wysłuchać uczniów. W szko-
le spędzamy połowę naszego życia, dlatego też 
chciałbym, żeby każdy czuł się tu dobrze, co nie 
jest takie łatwe. 

W jaki sposób chciałbyś dotrzeć do uczniów? 

-Jest ich w szkole bardzo dużo, dlatego niestety 
nie byłbym w stanie porozmawiać z każdym oso-
biście. Chyba najlepszym rozwiązaniem byłyby 
spotkania samorządu uczniowskiego z przewodni-
czącymi klas, którzy przedstawiliby poglądy 
uczniów ze swoich klas na różne tematy, lub po 
prostu ankiety. 

Czy cieszysz się ze składu samorządu uczniow-
skiego?  

-Stanowczo tak! Ponieważ są to osoby pełne po-
mysłów, ambitne i kreatywne. Reprezentują róż-
ne roczniki, dlatego możemy wysłuchać opinii 
osób, które już długo chodzą do tej szkoły oraz 
takich, które dopiero ją poznają.  

Jaką rolę pełni samorząd uczniowski w szkole? 

-Samorząd uczniowski to zaledwie kilka osób, 
jednak mają one bardzo trudne zadanie. Jest nim 
odpowiedź na potrzeby oraz pomysły uczniów, 
chcą sprawić aby w szkole było jak najlepiej! To 
uczniowie mają najważniejszy głos, w końcu jest 
ich tu najwięcej, a szkoła jest dla nich. 

Co chciałbyś zmienić w szkole? 

-Najpierw chciałbym posłuchać uczniów i poznać 
ich potrzeby. Jednak jednym z pomysłów jest 
zniesienie zasady białych koszulek na lekcji wy-
chowania fizycznego. Mam nadzieję, że się to 
uda. 

Arch. Damian Wróblewski 
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 Funkcję zastępcy przewodniczące-

go będzie pełniła Oliwia Leszczyń-

ska z klasy 2D. Interesuje się foto-

grafią, mówi biegle w języku hisz-

pańskim. Nałogowo spotyka się  

z  przyjaciółmi. Jest kreatywna i nie 

lubi nudy. Posiada duży dystans do 

siebie oraz do innych. 

Dlaczego kandydowałaś do samo-

rządu szkolnego? 

-Właściwie to nie miałam takich 

planów. Moja koleżanka bardzo 

nalegała, abym się zgłosiła, jednak 

mi było to obojętne. W dzień spo-

tkania byłego samorządu uczniow-

skiego  

z przewodniczącymi klas, gdy zgła-

szano kandydatów, moja klasa była 

na wycieczce, więc zadzwonił do 

mnie były przewodniczący z pyta-

niem czy chciałabym się zgłosić, 

ponieważ słyszał że jestem chętna. 

Zgodziłam się i teraz dzięki głosom 

uczniów całej szkoły, jestem  

w samorządzie uczniowskim i nie 

żałuję tego. 

Jakie masz pomysły na zmiany  

w szkole? 

-Chciałabym zagospodarować 

"zieloną" część za boiskiem. Można 

by było zrobić tam świetne miejsce 

do zjedzenia śniadania podczas 

długiej przerwy. Postawiłabym tam 

leżaki i położyła koce. W końcu 

każdy chciałby się zrelaksować na 

świeżym powietrzu między lekcjami 

w klasach. Myślę, że równie cieka-

wym pomysłem byłby co jakiś czas 

dzień, w którym wszyscy w szkole 

przebierają się według jakiegoś 

tematu. 

 

Jaką rolę pełni samorząd uczniow-

ski w szkole? 

-Nauczyciele prowadzą lekcje, 

jednak czy są świadomi, czego tak 

naprawdę chcą uczniowie? Myślę, 

że właśnie samorząd uczniowski 

powinien być takim pośrednikiem 

między uczniami a nauczycielami. 

My przecież lepiej rozumiemy na-

szych rówieśników, ponieważ ma-

my takie same problemy i potrzeby, 

jak oni. 

W samorządzie szkolnym jest 

również Michał Jaśnikowski z klasy 

3AR. Interesuje się grą w koszy-

kówkę, lubi spędzać czas ze znajo-

mymi. Jest odważny i bardzo pozy-

tywnie nastawiony do życia. Ma 

duże poczucie humoru, jest bardzo 

przyjacielski. 

Dlaczego wziąłeś udział w wybo-

rach do samorządu uczniowskie-

go? 

-Chciałem robić coś dla szkoły i dla 

uczniów. Nieważna była dla mnie 

funkcja, jednak samorząd uczniow-

ski wydawał mi się dobrym miej-

scem. 

Co chciałbyś zmienić w szkole? 

-Aby uczniowie przestali patrzeć na 

szkołę jak na miejsce, do którego 

trzeba wcześnie wstawać i  nudzić 

się na lekcjach. Nie ukrywajmy, 

młodzież właśnie tak to widzi. Ja 

chciałbym, aby patrzyli na miejsce, 

które pozwala im się rozwijać.  

W końcu szkoła jest dla nas. 

Nie zrobiłeś kampanii wyborczej, 

dlaczego wiec ludzie na Ciebie 

głosowali? 

-Myślę, że po prostu wiedzieli, że 

jestem odważny i nie boję się no-

wych wyzwań. Mogli również wi-

dzieć mnie podczas pomagania w 

apelach lub różnych konkursach.  

Do samorządu uczniowskiego 

należy również Nicola Niedziela  

z klasy 1AR. Interesuje się siatków-

ką. Trenuje ten sport od 3 lat  

w MGLKS Oława. W wolnym czasie 

najchętniej spotyka się ze znajo-

mymi. Jest zorganizowana i syste-

matyczna. 

Dlaczego kandydowałaś do samo-

rządu uczniowskiego? 

-Na pewno chciałabym się zaanga-

żować. Jestem w tej szkole dopiero 

kilka miesięcy. Myślałam, że przy-

dałaby się osoba, która bardzo 

świeżo patrzy na to, co dzieje się  

w nowej dla niej szkole. 

Czy masz jakieś plany na zmiany  

w szkole? 

-Chciałabym stworzyć "dzień osobi-

sty". Polegałby on na tym, że raz  

w semestrze uczeń wybranego dnia 

jest zwolniony z odpowiedzi ust-

nych, pisania kartkówek, spraw-

dzianów czy jakichkolwiek prac 

przez cały dzień. Chciałabym rów-

nież, aby w piątek każda klasa miała 

maksymalnie 7 lekcji. 

Czy podoba Ci się skład nowego 

samorządu uczniowskiego? 

-I to bardzo... Uważam, że każdy  

z nas jest inny, przez co wspaniale 

się dopełniamy i tworzymy zgrany 

zespół.  

Zofia Szwajgiel i Jakub Gawron, 

Fot: Paweł Berg, MM 
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Koniec z zadaniami domowymi? 
Przeciętny uczeń spędza nad książ-

kami prawie cały dzień. Coraz czę-

ściej pojawiają się pytania po co  

i czy warto odrabiać zadania domo-

we? Zbyt wiele prac domowych 

zadawanych dzieciom przez nauczy-

cieli do domu narusza ich prawo do 

wypoczynku i zabawy – twierdzi 

Rzecznik Praw Dziecka. Nauczyciel 

zadający obszerną pracę domową 

zwykle nie wie o zadaniach z innego 

przedmiotu, czego efektem jest 

wielogodzinne spędzanie czasu 

przez ucznia przy książkach, nawet 

do późnych godzin wieczornych. 

Często jest tak, że dzwoni dzwonek 

na przerwę, a nauczyciel jeszcze 

musi zadać pracę domową, żeby 

nam się nie nudziło na weekend. 

Wracając do domu po długim dniu 

w szkole, znów musimy zasiadać do 

książek. Oprócz zadania domowe-

go, również trzeba nauczyć się do 

kartkówek czy sprawdzianów. Jest 

to dość niekorzystne dla nas, ponie-

waż brakuje nam czasu na rozwija-

nie pasji czy zajęcia poza szkolne. 

Badania pokazują, że odrabianie 

prac domowych nie ma żadnego 

wpływu na wyniku w nauce. Przy-

kładem może być Finlandia, gdzie 

zlikwidowano prace domowe,  

a jednocześnie ten kraj jest jednym 

o najwyższym poziomie edukacji. 

Czy zadania domowe po-

magają zapamiętać        

materiał? 

Ich nadmiar powoduje skutek od-

wrotny od oczekiwanego. Uczniowie 

są zazwyczaj przemęczeni i zamiast 

odpoczywać po szkole, muszą ciągle 

pracować. Co prawda, pomagają 

przećwiczyć i opanować dany mate-

riał omawiany przez nauczyciela, ale 

gdy tych prac jest „milion” z różnych 

przedmiotów, to praca domowa nie 

ma sensu. Szybciej się zniechęcamy  

i jesteśmy przemęczeni. 

Czy nauczyciele sprawdzają zadania domowe? 

Sprawdzają, chociaż było tak, że 

poświęciłem godzinę na zrobienie 

zadania, a nauczyciel i tak go nie 

sprawdził – twierdzi Sebastian z 1D. 

Większość nauczycieli sprawdza 

zadanie domowe uczniów. W przy-

padku, gdy uczeń go nie posiada i nie 

zgłosi na początku lekcji nieprzygoto-

wania, to otrzymuje jedynkę. Ale czy 

to ma sens? Zadanie domowe zadaje 

się po to, aby uczeń się czegoś nau-

czył, np. z matematyki—rozwiązując 

przykłady, utrwalił dany materiał. Od 

sprawdzania, czy materiał jest utrwa-

lony są sprawdziany i kartkówki. 

Równie dobrze uczeń może mieć 

zadanie na piątkę, ale dzięki przepisa-

niu go z internetu czy od kolegi. 

Martyna Haniszewska 

Fot. Martyna Haniszewska  
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Pasowanie uczniów klasy policyjnej i mundurowej! 

30 października 2017 roku, w Sali 
Rajców oławskiego Ratusza odbyło 
się pasowanie uczniów klasy policyj-
nej i mundurowej. Najważniejszymi 
gośćmi uroczystości były klasy 1D/p 
oraz 1A wraz z wychowawcami: 
Elżbietą Hańczaruk i Arturem Mar-
szałkiem.  

Wydarzenie to zostało przygotowane  
przez uczniów klas 2D, 2A oraz 3G 
pod opieką Agnieszki Czyżewskiej-
Smeli, Aleksandry Dereń-Specht  
i Ewy Górnickiej. Podczas uroczysto-
ści zostały przyznane również tytuły 
kadeta roku dla wyróżniających się  
klasy policyjnej i mundurowej. 

Pasowanie rozpoczęło się powita-
niem gości: Komendanta Komendy 
Powiatowej Policji, Pawła Urbańczy-
ka oraz Komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej Bartłomieja Marci-
nów. 

Ważną częścią uroczystości był film 
prezentujący działania realizowane 
przez uczniów klas mundurowych. Po 
prezentacji  nadszedł czas na wręcze-
nie wyróżnień uczniom klas star-
szych. Tytuł  Kadeta Roku w pionie 
klas Technikum Mechanicznego  
z innowacją mundurową otrzymał 
Adrian Białowąs, natomiast Tytuł 
Kadeta Roku w pionie klas Liceum 
Ogólnokształcącego z innowacją 
policyjną otrzymała Klaudia Szerszo-
nowicz. 

Nagrody zostały przyznane uczniom 
za bardzo dobre wyniki w nauce  
i wzorowe zachowanie, za postawę, 
zaangażowanie oraz reprezentowa-
nie szkoły w zawodach i potyczkach  
o charakterze militarnym, aktywny 
udział w wyjazdach szkoleniowych 
taktyczno-wojskowych. Nagrodę 
wręczyli  Dyrektor Maria Domaradz-
ki, podinspektor Alicja Jędo oraz  
Krzysztof Matuszak, nauczyciel EDB. 
Po uroczystym wręczeniu statuetek, 
sprawdzona została wiedza kandyda-

tów do praso-
wania. Przed-
stawiciele klasy 
policyjnej mieli 
odpowiedzieć 
na trzy pytania 
dotyczące  
zadań policji, 
cech dobrego 
policjanta oraz 
stopni policyj-
nych.  

Po części kon-
kursowej, nad-
szedł czas na 
pasowanie. Uroczystego aktu paso-
wania dokonała Dyrektor Maria 
Domaradzka, Komendant KPP Paweł 
Urbańczyk oraz wychowawca klasy 
Artur Marszałek. 

Po pasowaniu klasy policyjnej przy-
szedł czas na klasę technikum. Trzej 
kandydaci otrzymali zestaw trzech 
zadań dotyczących pierwszej pomo-
cy. Po uporaniu się z zadaniem, na-
stąpiło pasowanie uczniów przez 
Dyrektor Marię Domaradzką, Komen-
danta PSP Bartłomieja Marcinów 
oraz wychowawczynię klasy Elżbietę 
Hańczaruk. PO akcie pasowania 

wszyscy uczniowie otrzymali mundu-
ry. W dalszej części  głos zabrała 
Dyrektor Maria Domaradzka, Komen-
dant KPP w Oławie Paweł Urbańczyk 
oraz Komendant Powiatowy Straży 
Pożarnej Bartłomiej Marcinów. Po 
części oficjalnej zaproszono gości na 
poczęstunek. 

 

 

Paulina Hadryś,  

Wiktoria Wiśniowska 



 

8 Październik/ listopad 2017 

   

Udźwignąć pasję  
W naszej szkole uczy się około 600 osób. Ludzi, których mijamy, znamy prawdopodobnie tylko z widzenia, a oni 

mają ciekawe zainteresowania. Jedną z tych osób jest Weronika Olejnik, uczennica klasy 1D, zawodniczka klubu 

LKS Polwica Wierzbno. Od 4 lat ,,podnosi ciężary'', ma tytuł wicemistrzyni Polski. Jak sama mówi, w dążeniu do 

celu najbardziej potrzebna jest wytrwałość oraz motywacja ze strony bliskich, którzy pomimo początkowego 

zdziwienia, wspierają ją i zachęcają do dalszych treningów. Również dzięki nim Weronika bagatelizuje wszelką 

krytykę i stara się obalać stereotypy.  

- Kilka razy spotkałam się z opinią, 

że jestem kobietą, a podnoszenie 

ciężarów jest sportem dla mężczyzn

– mówi Weronika. - To sport przy-

noszący wiele kontuzji. Mówią, że 

zniszczę sobie kręgosłup. Za każ-

dym razem próbuję wytłumaczyć, 

że te wszystkie stereotypy nie są 

prawdziwe. Wbrew pozorom nie 

jest to bardziej kontuzyjne niż inne 

dyscypliny. Wiadomo, że czasami 

organizm jest przemęczony, po-

wstają jakieś naciągnięcia, nade-

rwania mięśni czy też inne urazy, 

ale tak samo jest w innych dyscypli-

nach. W podnoszeniu ciężarów 

trzeba mieć tak zwaną 

"świadomość dźwigania".  

Najpoważniejszą kontuzją Weroniki 

było zerwanie mięśnia w barku. 

Potrzebne były zabiegi, rehabilita-

cja i ćwiczenia, które pozwoliły 

wrócić jej do sportu. Na szczęście 

po około 5 miesiącach mogła wzno-

wić treningi. Jak sama mówi, bywa-

ją chwile zwątpienia, lecz w takich 

momentach najbardziej pomaga 

motywacja ze strony trenera. We-

ronika jest osobą, na którą stres  

i presja źle działają, więc najważ-

niejsze jest wtedy pełne skupienie 

w dążeniu do celu. Każda pasja 

wymaga od nas poświęcenia, jak 

mówi Weronika ,,Ciężary to trudny 

sport. Wymagają dużo poświęceń. 

Jeżeli chce się coś osiągnąć w tym 

sporcie, to trzeba mocno na to 

pracować. Potrzeba dużo czasu  

i wielu wyrzeczeń. Ale naprawdę 

warto. Każdy kilogram więcej, czy 

każdy medal dają tak dużą satys-

fakcję, że nie liczą się już te setki 

treningów w ciągu roku, nie liczą 

się kontuzje czy wylane litry potu 

na treningach.’’ 

Ma wiele sukcesów na swoim kon-

cie. Jest siedmiokrotną mistrzynią 

Dolnego Śląska, srebrną medalistką 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-

ży do lat 17 z 2017 roku, brązową 

medalistką mistrzostw Polski do lat 

15 z 2016 roku, dwukrotną srebrną 

medalistką mistrzostw Polski LZS 

oraz aktualną rekordzistką juniorek 

Polski do lat 17, a jeszcze wiele 

przed nią. 

A co z Wami uczniowie, jakie macie 

pasje? 

 

Anna Zimny 

arch. Weronika Olejnik 
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Halloweenowe Brownie  

Jestem Wiktoria, mam 15 lat i chodzę do pierwszej klasy liceum. Moją pasją jest pieczenie ciast. 

Amatorom słodkich wypieków i nie tylko proponuję deser w iście amerykańskim stylu – ciasto na 

Halloween. Przygotowanie wspaniałego czekoladowego Brownie nie jest czasochłonne, a rewelacyj-

nie smakuje. Halloween jest tradycyjnym amerykańskim świętem, które coraz częściej obchodzone 

jest również w Polsce, co ma odzwierciedlenie również w kuchni. To pyszne ciasto umili Wam dłu-

gie, chłodne jesienne wieczory. Doskonale komponuje się z dużym kubkiem kakao  

bądź gorącej czekolady.  

Składniki: 

-180 g posiekanej gorzkiej 

czekolady, 

-180 g masła, 

-120 g mąki pszennej, 

-4 jajka, 

- ¾ szklanki cukru, 

-2 łyżki kakao. 

Przygotowanie: 

Masło roztopić w garnuszku, zdjąć z ognia. Dodać posiekaną czekoladę  

i mieszać do momentu aż się rozpuści. Pozostawić do lekkiego ostygnię-

cia. W naczyniu delikatnie połączyć jajka z cukrem, a następnie dodać 

przesianą mąkę i kakao. Wlać przestudzoną masę czekoladową. Wymie-

szać całość szpatułką. Ciasto przelać do wysmarowanej masłem i wyłożo-

nej papierem do pieczenia formy o wymiarach 23x27 cm. Piec przez  

15-20 minut w temperaturze 180°C. Ciasto pozostawić do ostygnięcia  

w lekko uchylonym piekarniku. 

Wiktoria Gawron 

Arch. Wiktoria Gawron 
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Noc Językowa 2017!  

Na początku uczniowie 

"walczyli" wykonując określone 

zadania na punkty. Po długiej 

rywalizacji przyszedł czas na 

przerwę. Uczniowie ze sma-

kiem zjedli zamówioną pizzę.  

Po przerwie odbyła się gra 

Vabank. Później wszystkich 

niespodzianka—pokaz tańca  

z ogniem, zorganizowany przez 

kolegów ze starszych klas. 

Postanowiliśmy sprawdzić, co 

uczestnicy sadzą o nauce języ-

ka niemieckiego. 

Zapytałyśmy Jowitę Posiak, czy 

uważa, że niemiecki to trudny 

język i co najbardziej jej się 

podobało podczas Nocy Języ-

kowej. Przyznała ona, że język 

niemiecki jest trudny, ale cie-

kawy. Najbardziej podobały się 

jej stacje, pizza oraz Vabank  

a za rok najprawdopodobniej 

wpadnie na podobną akcję. 

Całą imprezę ocenia na  

8  w skali od 1/10.  

 

Alan Grobelak uważa, że zależy 

dla kogo ten język jest trudny. 

Najtrudniejsze dla niego są 

długie zwroty. Bardzo mu się 

podobało i  weźmie udział  

w następnej akcji. Najlepiej 

wspomina grę Vabank i ocenia 

Noc Językową na 10. 

Natalia Januszkiewicz również 

powiedziała, że najlepszą we-

dług niej atrakcję była gra Va-

bank, ponieważ bardzo lubi 

rywalizować.  Na pewno będzie 

uczestniczyła w Nocy Języko-

wej za rok. Uważa że język 

niemiecki jest trudny, ale ła-

twiejszy od angielskiego. Jej 

ocena to 9. 

20 października, w piątkowy wieczór odbyła się siódma Noc Językowa, w której wzięło udział 30 uczniów naszej 

szkoły oraz czworo gości Doktoranckiego Koła Germanistów na Uniwersytecie Wrocławskim. Organizatorem akcji 

byla nauczycielka języka niemieckiego, Lucyna Seredynska.  

arch. Lucyna Seredyńska  
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 Postanowiliśmy przeprowadzić 

jeszcze wywiad z panią Pauliną 

Kluczną, która prowadziła razem  

z innymi germanistami językową 

noc. 

 

Czy uważasz, że język niemiecki to 

trudny język? 

 

 -Absolutnie nie, uważam że język 

polski jest dużo trudniejszym języ-

kiem. Niemiecki jest bardzo logicz-

ny, precyzyjny i tak naprawdę, żeby 

się go nauczyć i dobrze się nim 

posługiwać, wystarczy się nauczyć 

tysiąca słów, a wszystkie inne jeste-

śmy w stanie "zbudować". Zobaczy-

cie to, kiedy dalej będziecie się 

uczyć języka niemieckiego, same 

dojdziecie do takiego wniosku. 

 

Czy podobało Ci się podczas dzi-

siejszej nocy językowej? 

 

 -Bardzo. To znaczy, kiedy dostali-

śmy zaproszenie od pani Lucyny, to 

w sumie nie wiedzieliśmy czego się 

spodziewać, czy będzie fajnie. Prze-

de wszystkim obawialiśmy się was. 

Wcześniej nie mieliśmy do czynie-

nia ze starszą młodzieżą. Przeważ-

nie były to osoby młodsze. Obawia-

liśmy się czy będzie fajnie, czy wam 

się spodoba. Ale atmosfera była 

absolutnie wspaniała, zabawa su-

per, wszystko bardzo fajnie przygo-

towane. Mam nadzieję, że znowu 

nas zaprosicie. 

 

A wpadniecie do nas za rok na 

podobną akcję? 

 

- Na pewno, bardzo chętnie. Przyj-

miemy zaproszenie i może wymyśli-

my coś nowego. 

 

Jesteście tutaj pierwszy raz? 

-Tak, jesteśmy u was pierwszy raz. 

 

Dlaczego warto uczyć się  języka 

niemieckiego? 

-Niemiecki nie jest trudny. Polecam, 

przede wszystkim tutaj, na zacho-

dzie Polski. Kiedy znamy język nie-

miecki, to praktycznie wszędzie 

znajdziemy pracę. 

 

Który moment dzisiejszej nocy 

podobał Ci się najbardziej? 

-Chciałabym powiedzieć, że pizza, 

bo pizzę macie tutaj rewelacyjną! 

Ale wydaje mi się, że wszystkie 

momenty składają się na taką ładną 

całość. Wszystko było super, mi się 

podobało. 

Daria Lech 

*** 

To już siódma Noc Językowa  

w naszej szkole i mam nadzieję nie 

ostatnia, bo jak widać ciągle znaj-

duje się spora grupa uczniów  

z różnych klas, która gotowa jest 

spędzić w szkole kilka dodatkowych 

godzin na nauce języka obcego  

w niekonwencjonalny sposób.  

W tym roku mieliśmy po raz pierw-

szy gości z Doktoranckiego Koła 

Germanistów na Uniwersytecie 

Wrocławskim, którzy do programu 

Nocy Językowej dołożyli wzbudzają-

cą ogromne emocje grę językową 

Vabank. Cieszę się, że młodzież 

miała świetny czas nauki połączonej 

z zabawą, że śmiech nieustannie 

rozbrzmiewał w szkole, no może 

poza dwiema godzinami niesamo-

witego skupienia przy stacjach 

językowych. Podziwiając determina-

cję i wytrwałość wszystkich drużyn, 

patrzyłam na pochylone nad zada-

niami głowy i marzyłam: "Chwilo 

trwaj wiecznie!" 

-Jako nauczyciel mam satysfakcję, 

że uczniowie naszej szkoły chcą się 

uczyć języka niemieckiego, są 

otwarci na nowe sposoby naucza-

nia, ciekawi wiedzy na temat kra-

jów niemieckojęzycznych i że potra-

fią pracować jako zespół. Języka 

niemieckiego  zdecydowanie łatwiej 

się nauczyć, gdy znany jest uczniom 

kontekst kulturowy, zwyczaje, cie-

kawostki, osobliwości i atrakcje 

krajów, w których ludzie posługują 

się na co dzień tym językiem. A co 

za frajda, gdy można ich zrozumieć 

w naturalnych sytuacjach: na waka-

cyjnym wyjeździe, w czasie zaku-

pów na jarmarku świątecznym, 

czytając napisy w interesującym nas 

muzeum czy oglądając film w wersji 

oryginalnej.  

Pozdrawiam wszystkich uczestni-

ków Nocy Językowej: Viel Spaß 

beim Deutschlernen!  

Lucyna Seredyńska 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weronika Żygadło z klasy 3G pod-

czas Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery zajęła II miejsce w konkur-

sie talentów. O pasji cukierniczej 

rozmawiała Klaudia Perzyńska. 

Samo szukanie inspiracji na zwy-

cięski tort zajęło Weronice sporo 

czasu, a przygotowanie dwupię-

trowca z czterema blatami o sma-

ku brzoskwiniowo – śmietanko-

wym 8 godzin. 

- Jak to się stało, że polubiłaś pie-

czenie? Od kiedy towarzyszy Ci  

w życiu?                                                      

– Już gdy byłam mała, zawsze po-

magałam mamie przy wypiekach. 

Bardzo szybko zaczęłam gotować  

i „panoszyć” się w kuchni.                      

- Profil gastronomiczny wybrałaś 

właśnie z zamiłowania do gotowa-

nia?                                                           

- Oczywiście. Wiedziałam, że będę 

kucharzem, dlatego wybrałam ten 

profil. Nie wiedziałam jednak dość 

długo, w którą pójdę stronę. Kuch-

nia zimna czy raczej gorąca? Mięso 

czy wypieki? I wybrałam wypieki. 

- Odnosiłaś wcześniej inne sukcesy 

kulinarne?                                               

-  Rok temu udało mi się wywalczyć 

wyróżnienie w Europejskim Konkur-

sie Kulinarnym. Co prawda, nie 

miało to nic wspólnego z cukiernic-

twem, wręcz przeciwnie…                                

- Gratulacje. Czy inspirują Cię różne 

programy kulinarne? 

 -  Ogólnie pasja cukiernicza zaczęła 

się od „telewizora”, a w zasadzie 

programu, jaki był emitowany zaw-

sze po 17,  kiedy wracałam ze szko-

ły.  Jak najszybciej odrabiałam 

lekcje i włączałam moje "show" 

czyli "Słodki biznes”. Te torty, do-

słownie arcy-dzieła, mnie oczaro-

wały. Na samą myśl o nich miałam 

jedno marzenie—stać się kiedyś 

takim "Mistrzem Wypieków”!                                            

-Czy sama wymyślasz przepisy? 

- Pewnie. Daniem autorskim było to 

wystawione na zeszłoroczny kon-

kurs - Grillowana pierś z kurczaka, 

nadziewana farszem z wątróbki, 

czerwonej cebuli i duszonych boro-

wików, podana na konfiturze  

z czerwonej cebuli w towarzystwie 

sosu żurawinowego. Lubię ekspery-

mentować w kuchni i nigdy nie 

trzymam się kurczowo przepisów. 

Zawsze dodaję coś od siebie.                                                       

- Jak myślisz, dlaczego zajęłaś 

drugie, a nie pierwsze miejsce? 

- Było wiele osobowości, tyle talen-

tów i różnorodności. Pierwsze 

miejsce zajął ktoś, kto ‘’wyszedł 

poza nawias" oczekiwań. Tak, jak 

mówiłam wcześniej, spędziłam tyle 

czasu przy moim torcie, ile mogłam. 

Robienie tortów nocą to dla mnie 

nic nowego, natomiast do 4 nad 

ranem, to nowy rekord! Starałam 

się, aby każdy element był idealny. 

Mam nadzieję, że osiągnęłam swój 

cel. 

- Czy miałaś już okazję wykazać się 

zawodowo? Podobno po konkursie 

otrzymujesz zlecenia. 

- Nie są to moje pierwsze zlecenia. 

Od sześciu miesięcy prowadzę 

stronę "Domowe Wypieki", czyli 

torty oraz ciasta na zamówienie. 

Zazwyczaj osoby dowiadują się  

o mnie na Facebooku, bądź ktoś  

z klientów przekaże dalej moją 

wizytówkę.                          

 - Życzę sukcesów i wielu pomy-

słów na oryginalne ciasta! 
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Słodka pasja 

Fot. pochodzą ze strony Weroniki. 
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SERIALE I FILMY 

„Riverdale” to serial cieszący się dużą popu-

larnością wśród młodzieży na całym świecie, 

oparty na serii komiksów Archie Comics. 

Pierwszy sezon składa się z trzynastu odcin-

ków, zaś drugi miał swoją premierę 12 paź-

dziernika tego roku. 

Fabuła zaczyna się od tajemniczej śmierci 

chłopaka z zamożnej rodziny, Janon'a Blos-

som'a. W "Riverdale" jest wiele  tajemni-

czych, ciekawych akcji prowadzących do 

rozwiązania zagadek, ale i sporo fałszywych 

tropów. Bohaterowie, pomimo swoich pro-

blemów, starają się odnaleźć zabójcę chło-

paka.  

Serial rozpoczyna się powrotem z wakacji  

głównego bohatera, Archie Adrews. Pojawia 

się Betty Cooper, zakochana w Archie'm, 

zmagająca się z problemami rodzinnymi, 

dotyczących głównie jej mamy i starszej sio-

stry. Do miasteczka wprowadza się Veronica 

Lodge, pewna siebie i wspierająca we 

wszystkim swoją przyjaciółkę Betty. Nie 

można również zapomnieć o Jughead'ie Jo-

nes, mającym tak naprawdę najwięcej pro-

blemów ze wszystkich bohaterów.  

Pomimo tego, że producenci zaprosili do 

projektu nowe twarze, pierwszy sezon poka-

zuje wysoki poziom umiejętności młodych 

aktorów. Ten serial spodoba się ludziom 

lubiącym zagadki jaki i miłośnikom kina ro-

mantycznego. Oby kontynuacja wniosła tyle 

emocji i tajemnicy co początek historii.  

Weronika Łoboda 

,,Riverdale’’ 
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,,Blade runner’’ 

 

Noc stała się dniem 

Denis Villeneuve stanął przed dużym wyzwaniem, 

podejmując się realizacji najnowszego "Blade Run-

ner'a". Stworzenie sequelu po ponad 30 latach nie 

było łatwym zadaniem, oczekiwania fanów zarówno 

wcześniejszego filmu, jak i książki były ogromne. 

Książka Philip'a K. Dick'a pt. "Blade Runner czy androi-

dy marzą o elektrycznych owcach" jest klasyką litera-

tury science-fiction, choć podobnie jak film Ridleya 

Scotta (pierwszy „Blade Runner”) potrzebowała czasu 

by zostać doceniona.  

W powieści Dick'a większość ludzi zamieszkała na kolo-

nialnych planetach Ziemi, a siłą roboczą ludzkości stały 

się humanoidalne roboty. Głównym bohaterem jest Rick 

Deckard polujący na zbiegłe z kolonii zbuntowane andro-

idy. Nie posiadają one współczucia czy sumienia, lecz 

autor nie kwestionuje w ten sposób ich człowieczeństwa 

tylko zadaje pytanie o jego istotę. Rick Deckard w czasie 

powieści zaczyna współczuć robotom, ale czy można 

współczuć istotom, które z pozoru nie są ludzkie?  

Największą zaletą "Blade Runner'a 2049" jest jego strona 

wizualna. Każdy kadr jest małym dziełem sztuki. W filmie 

Ridley'a Scotta całe miasto jest zamglone, nic nie dzieje 

się w ciągu dnia, a jednym ze źródeł światła są wszecho-

becne billboardy. Denis Villeneuve poszedł w nieco in-

nym kierunku, gdyż jego świat jest przejrzysty, a spora 

część akcji odbywa się za dnia. 

Oprócz strony wizualnej, warto też zwrócić uwagę na 

udźwiękowienie, które nawiązuje do stylistyki filmu  

z 1982 roku, jednocześnie dodając coś od siebie. Kompo-

zytorzy Hans Zimmer i Vangelis wykonali ogromną pracę. 

Muzyka idealnie oddaje to co dzieje się na ekranie, po-

głębiając emocje. 

  Ludzie i androidy 

Harrison Ford wracając po 30 latach w roli Ricka, jest 

emerytowanym funkcjonariuszem policji. Co zaskakujące 

nie pojawia się on tak często w filmie jak pokazują to 

zwiastuny. Głównym bohaterem jest nowy łowca o imie-

niu K, który sam jest androidem.  Nowy moduł mózgowy 

Nexus 8 jest bezwzględnie posłuszny, ale w trakcie filmu 

bohater zaczyna sam dokonywać wyborów. Film rozsze-

rza pytania zadane w pierwszej części: „Co determinuje 

nasze człowieczeństwo?", "To ile pamiętamy, ile żyjemy, 

czy kochamy, zabijamy, decydujemy o sobie?". Nowy 

"Blade Runner" skupia się na prawdziwości relacji oraz 

posiadaniu duszy.  Jeśli chodzi o grę aktorską, to Ryan 

Gosling wcielający się w łowcę K idealnie odegrał chłód 

jaki posiadają androidy. Jednakże występuje też w sce-

nach, w których ukazuje również emocje. Kunsztem 

aktorskim także popisał się Jared Leto wcielając się  

w rolę pretensjonalnego Wallace'a. Jest to postać, którą 

można bardzo łatwo popsuć, lecz Jared nie dał za wygra-

ną i dobrze wypadł w tej roli. Harrison Ford jest zdecydo-

wanie mistrzem w powracaniu do swoich kultowych ról  

i trzeba przyznać, że postaci starego Rick'a Deckard'a 

oddał więcej życia, niż w swoich ostatnich kreacjach. 

Należy także zwrócić uwagęna dobrze napisane i zagrane 

postacie kobiece- Joi (Ana de Armas), Porucznik Joshi 

(Robin Wright), Luv (Sylvia Hoeks).  

Film "Blade Runner 2049" to według nas przy-

kład  rewelacyjnego science-fiction z podgatunku neo-

noir. To jedno z tych dzieł sztuk filmowych, które na 

długo pozostają w pamięci, a oglądanie sprawia ogromną 

przyjemność. Denisowi Villeneuve'rowi udało się swoim 

sequelem dorównać tak kultowemu dziełu jak “Blade 

Runner”.   

W tym numerze zaprezentujemy nasze wrażenia po powstałym niedawno  

“Blade Runner 2049”. 

  Ala & Iga  
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Ballada rockowa 
17 listopada 2017 roku,  

o 18:00, odbył się koncert 

pt. "Ballada niejedno ma 

imię".  

Koncert przygotowano  

w podziemiach oławskiego 

Ratusza. Wystąpiło  

11 uczniów z naszej szkoły 

oraz Marta Brudnik,  Edyta 

Dębicka, ks. Bernard, którzy 

śpiewali, wybraną przez 

siebie piosenkę z polskiego 

rocka.  

Gościnnie pojawiły się rów-

nież dwie uczennice LO, 

Małgorzata Kuczmowska, 

która grała na wiolonczeli 

oraz Martyna Maciejko, 

która grała na pianinie.  

Towarzyszyły one w piosen-

ce "Ostatni" Edyty Bartosie-

wicz, którą wykonała  Edyta 

Dębicka. W koncercie recy-

towano także wiersze. 

 Mogliśmy również podzi-

wiać dwie pary, które tań-

czyły do wybranych piose-

nek.  

Koncert był otwarty, dlatego 

każdy mógł przyjść i posłu-

chać. Widownia liczyła pra-

wie 60 osób. 

Daria  Lech, 

Fot.Joanna Puławska 




