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NOWA GAZETKA RUSZA !!!!
Koleżanki, Koledzy, Drodzy Nauczyciele !!!
Przedstawiamy Wam pierwszy numer nowej gazetki
szkolnej W naszym miesięczniku planujemy umieszczać informacje o wydarzeniach w naszej szkole,
wywiady ze znanymi osobami, ciekawe fakty o których mogliście nie wiedzieć, i wiele innych!
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Masz pomysł na temat do następnego numeru gazetki?
Napisz do nas!
E-mail gazetki: gazetka.pzsoborniki@interia.pl
Zespół redakcyjny: Klasa 2C Dominika Włodarczyk, Kinga Kraus ,
Karolina Nalaskowska, Zuzanna Sygut , Klaudia Cerkowniak
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POLSKIE SERCE PĘKŁO...
13 kwietnia na kanale TVP odbyła się gala ogłoszenia wyników konkursu "Polskie serce pękło Katyń 1940”. Wybór daty był nie przypadkowy, gdyż tego dnia obchodzony jest dzień pamięci o zbrodni
katyńskiej, który upamiętnia odkrycie masowych grobów polskich oficerów w 1943 r. Zostali oni zamordowani wiosną 1940 r. przez NKWD na rozkaz Józefa Stalina i Ławrientija Berii. Po II wojnie światowej
ludobójstwo to było przypisywane w propagandzie PRL stronie niemieckiej. Kłamstwo katyńskie trwało
do początku lat 90., gdy strona rosyjska ostatecznie przyznała się do popełnienia zbrodni – nie uznając jej
jednak za akt ludobójstwa.
Konkurs ze względu na swoja tematykę oraz sposób ogłoszenia wyników wzbudził wiele emocji.
Zgodnie z komunikatami organizatorów uczestnicy liczyli, że na żywo podczas gali poznają wyniki. Jednak jak się okazało sam materiał został nagrany wcześniej, w związku z tym zwycięzcy poznali wyniki
wcześniej niż pozostali uczestnicy. Co ciekawe wszystkie zwycięskie prace zostały przygotowane w programie graficznym.
Nasze uczennice postanowiły stworzyć prace metodami tradycyjnymi wkładając w nie wiele serca. W kategorii plastycznej wzięły udział: Wiktoria Droś (klasa 2LOd), Małgorzata Sopel (klasa 4T),
Sylwia Zgrzeblak (klasa 1T), Marta Grela (klasa 4T) oraz Anna Sikora (klasa 4T). Poniżej prezentujemy
ich dzieła.

Praca Anny Sikory, kl. 4T

Praca Wiktorii Droś, kl. 2LOd

Praca Marty Greli, kl. 4T

Praca konkursowa Wiktoria Droś

Praca Małgorzaty Sopel, kl. 4T

Praca Sylwii Zgrzeblak, kl. 1T
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SERCE PĘKŁO W KATYNIU—PRACA LITERACKA—TEKST
PIOSENKI

Natomiast w kategorii literackiej, która polegała na przygotowaniu tekstu piosenki wzięła
udział Kinga Kraus. Poniżej prezentujemy fragment utworu:
Niemy świadek

1. Tam daleko, obca ziemia
pogrzebała twe marzenia,
chaos wojny sypnął w oczy
szarym pyłem zapomnienia.
Kiedy plątaniną ścieżek szedłeś,
tuląc swe wspomnienia,
gdy mijałeś zimne twarze,
obojętne ich spojrzenia…
Chciałeś krzyknąć, co straciłeś: wiarę, wolność i nadzieję!
Nie ma świadków twej rozpaczy, ślady twoje wiatr rozwieje.
Ref. Przesiąknięty krwią i łzami, tajemnicę swą ukrywa
Las Katyński – niemy świadek!
Ta historia jest prawdziwa!
Choć mogiłę darń porosła, szumią drzewa o tej zbrodni,
chociaż prawdę fałszowali ludobójcy władzy głodni.

Gratulujemy Wiktorii, Małgosi, Sylwii, Marcie, Ani oraz Kindze zaangażowania i dziękujemy
za wykonanie przepięknych prac !!!
oprac.: Mateusz Błażków
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POZNAJ NASZ SAMORZĄD
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K. HOLTEIA

Opracowanie:
Klaudia
Cerkowniak

Str. 4
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POZNAJ NASZ SAMORZĄD
TECHNIKUM I BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Opracowanie:
Klaudia
Cerkowniak
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Z PASJI DO... BIEGANIA — WYWIAD Z PANEM ARTUREM PRZYSTARZEM

biegaczy, jak na wariatów,
którzy w krótkich spodenkach
w połowie zimy uprawiają ten
sport. Trenuje coraz więcej
osób, dlatego postanowiliśmy
założyć stowarzyszenie biegowe - Oborygenów. W Obornikach jest nas 50 osób. Daje
to dużo satysfakcji, nie tylko
samo bieganie, ale także spotykanie wtedy swoich znajomych i start wspólnie w tych
samych zawodach. Oczywiście te teraz są zawieszone,
jednakże trenować można
cały czas!
D: Skąd się wziął sport
w Pana życiu?

K: Chciałybyśmy przeprowadzić z Panem wywiad o PA: Skąd się wziął? PrzychoPańskiej pasji czyli biega- dzi naturalnie, albo ktoś ma
niu.
zacięcie albo nie. Sport to
rywalizacja, którą ja mam we
PA: Dobrze!
krwi. Każdy z nas lubi wygrywać i nie chodzi tu o wygryK: Więc pierwsze pytanie. wanie wielkich pieniędzy czy
Jak długo już Pan biega?
nagród tylko o adrenalinę, pokazanie się. Powoduje to też,
PA: Za piłką biegam od lat że dążymy do bycia co raz
nastoletnich, cały czas mam lepszymi i nie dotyczy to
z nią do czynienia. Grałem tylko sportu, który uczy rywaw Seniorach, w Obornikach lizacji. Uważam, że jeżeli ktoś
Śląskich i żmigrodzkiej dru- ma w sobie tę "żyłkę” rywaliżynie. W wieku 35 lat za- zacji sportowej wtedy też w
cząłem grać w oldboyach innych dziedzinach życia stara
czyli już ponad 15 lat temu. się być jak najlepszym.
Ponadto od 23 lat jestem Podejmując wysiłek, pracę
sędziom piłkarskim. Jeżeli zawodową czy rozwijając inchodzi o bieganie i trenowa- ne zainteresowania staramy
nie to w stowarzyszeniu się robić to jak najlepiej. To
Oborygenów
działam jest we krwi, o jednym mówi
się, że jest leniwy, o drugim ,
od 6 lat.
że jest "wariatem", który daje
z siebie wszystko. W jakim
K: O, to dość sporo!
celu?
Przede
wszystkim
satysfakcja,
rywalizacja.
Poza
PA: Bieganie stało się modne w całej Polsce. Ludzie w tym ja zawsze myślałem
mieście przestali patrzeć na o tym żeby zdrowo żyć i się
odżywiać, kiedyś był z tym
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większy problem niż obecnie. Przyszło to naturalnie i
cały czas jest we mnie pomimo iluś lat na karku jakoś
nie przechodzi.
K: Nawiązując do Pana
determinacji - co Pana tak „(…) Sport to
pasjonuje i motywuje do rywalizacja, którą
biegania poza rywalizacją
ja mam we krwi.
i poczuciem szczęścia?
Każdy z nas lubi
PA: Motywuje mnie to,
że później lepiej się czuje. wygrywać i nie
Sport
zwiększa
naszą chodzi tu o
kondycje,
wytrzymałość,
stan naszego ciała i umysłu wygrywanie
jest lepszy, dlatego pilnuje wielkich pieniędzy
tego, szczególnie po obejrzeniu serialu "Kanapowcy" czy nagród tylko o
w TTV, gdzie ludzie prowa- adrenalinę . (…)”
dzą skrajnie odmienny tryb
życia.
K: A co się Panu podoba
w tym programie?
PA: Możliwość dopingowania tym panom, którzy
dotychczas poświęcili całe
swoje życie ”bardzo dużemu wysiłkowi” jakim jest
wstawanie z kanapy i dojście do lodówki, więc może
to też dla mnie motywacja
żebym w przyszłości się takim nie stał. Nie chodzi
o to, że im współczuje – ja
im kibicuje i szczerze życzę,
aby się udało.
D: Czy uprawia Pan jeszcze jakiś inny sport?
PA: Piłka i bieganie to całe
moje życie, dlatego zajmuje
mi to bardzo dużo czasu,
natomiast w młodości trenowałem jeszcze tenis stołowy, przez co do teraz część

Z PASJI DO... BIEGANIA — WYWIAD Z PANEM ARTUREM PRZYSTARZEM
umiejętności mi pozostała.
Lubię też okazjonalnie pograć w koszykówkę.
K: Czy uważa Pan, że dzisiejsza młodzież powinna
uprawiać sport?

Pan Artur Przystarz jest
również aktywnym sędzią.

PA: Nie powinienem powiedzieć tak czy nie, ale wiadomo jakie jest moje zdanie –
tak z trzema wykrzyknikami! Sport to jest taka dziedzina życia, że nie chodzi
tam tylko o tę rywalizację i
zdobywanie tych trofeów.
Biegam, ruszam się przede
wszystkim dla siebie, bo to
rozwijające. Sport daje tyle
dobrych efektów, można
wymienić jego bardzo dużą
ilość zalet, lecz to najlepiej
wiedzą wuefiści. Rywalizacja powoduje, że chcemy
być co raz lepsi, przegrana
uczy nas wstawania i próbowania do skutku, dotleniamy się dzięki czemu nasz
mózg lepiej pracuje, dzięki
grom zespołowym potrafimy lepiej współpracować,
nawiązują się przyjaźnie.
Sport jest pierwszorzędną

sprawą w naszym życiu i
daje nam wymierne efekty
w realizowaniu siebie i naszych innych celów życiowych.
D: Miał Pan moment wypalenia się w jakimś
z uprawianych sportów,
nie miał Pan ochoty go
uprawiać?
PA: Nie, nie było takiego
momentu, lecz taki moment
mógłby nastąpić gdybym
złapał poważną kontuzję.
Na szczęście przez wiele lat
uprawiania sportu one mnie
omijały. Oczywiście były
takie drobne które wymagały odpoczynku, pomocy fizjoterapeuty, ale po krótkim
czasie szybko wstawałem na
nogi. To się zdarza, bo to
jest rywalizacja sportowa,
wysiłek, w piłce jeszcze
port6 kontaktowy, w biegach skręcenia, naderwania,
ale to normalne. Także takiego odejścia, powiedzenia
sobie ”nie” nie miałem.
Czasami po przegranym
meczu mam takie myśli, że
mam tego dość, nie gram
kolejny raz, nie ma sensu
tego kontynuować , ale
przychodzi następny dzień,
po nim kolejny i to mija, a
zapał wraca na nowo. W
bieganiu jeżeli się przegra to
uczy nas to aby się podnieść
i powiedzieć sobie ”chce
być lepszy, nie udało się, ale
będzie jeszcze szansa”. Z
wiekiem wyniki się pogarszają co jest normalne, ale
staram się utrzymywać swo-

je osiągnięcia. Później gdy spojrzy
się na swoje wyniki lekarskie czy
sprawnościowe to to daje największą satysfakcje, że można jeszcze
tyle zrobić i nie jesteśmy ogarnięci
lenistwem. Trzeba uprawiać sport
do końca życia. Sam znam wiele
osób starszych, na przykład maratończyka, który przebiegł maraton
w wieku stu lat. Nie rozumiem osób
mówiących, że to niemożliwe. Tak
jak sportowcy biją rekordy tak samo
my musimy stawiać sobie poprzeczkę wyżej, bo później daje to pozytywny
efekt
i znacznie lepiej się czujemy.
K: Miał Pan jeszcze jakieś sportowe osiągnięcia, które Pan wspomina?
PA: Cieszę się z osiągnięć z biegów, ponieważ można tam stawać
na podium i zdobywać laury, co w
mojej kategorii mi się udaje. Jest to
jakaś nagroda, satysfakcja za ten
wieloletni wysiłek. Nie chodzi jednak o to by zawsze stawać na podium, jeżeli można to jest ta satysfakcja.
K i D: Dziękujemy i życzymy sukcesów !!!
Rozmowę przeprowadziły:
Kinga
Kraus
i
Dominika
Włodarczyk

Jedne z wielu pucharów zdobytych
przez pana Artura Przystarza.
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Z PASJI DO... SZTUKI — WYWIAD Z WIKTORIĄ DROŚ

Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru) w Warszawie na kierunku projektowanie
ubioru.
KN: Projektowanie ubioru?
Skąd pomysł na tego typu
kierunek ?

Wiktoria Droś—
uczennica kl. 2LOd

W: Od zawsze interesuję się
modą, więc kierunek jaki wybrałam jest dla mnie oczywisty. Studia studiami, ale w
wieku osiemnastu lat zamierzam zrobić kurs tatuażu.

KN: Bardzo ciekawe plany
na przyszłość, życzę w takim
1 Kwietnia na oficjal- razie powodzenia w ich realizacji i dalszych sukcesów w
nej
stronie
Obornickiego
twojej małej karierze artyOśrodka Kultury pojawiła się
stycznej
informacja o wygraniu przez
Wiktorię Droś pierwszego
W: Dziękuję
miejsca w konkursie plastycznym pt:" Cztery pory roku w
KN: Nawiązując do Twojego
oczach dziecka - inne zimy, ostatniego sukcesu—Jak barinne zabawy." organizowanego dzo stresowałaś się przed
przez Niepubliczną Szkołę ogłoszeniem wyników?
Podstawową nr 7 w Słupsku. Z
tej okazji przeprowadziłam z W: Ogólnie to zapomniałam o
laureatką konkursu wywiad.
wynikach, ponieważ wszystko
przeciągnęło się w czasie w
Wiktorii serdecznie gratuluje- związku z covidem, z resztą
my wygranej w konkursie.
pochłonął mnie nowy konkurs.
KN: Jak zaczęłaś przygodę KN: W jakim nowym konze sztuką?
kursie będziesz brała udział?
W: Już od czwartego roku życia rysowałam petshopy i kucyki my little pony. Wychodziło mi to dość dobrze, więc
brnęłam w to dalej i obecnie
rysuję portrety na zamówienie.

W: Na pewno jest dla mnie
ważna, ponieważ jest to pierwsza praca wykonana farbami
na konkurs.
KN: Co powiedziałabyś innym zainteresowanym sztuką?
W: Żeby nigdy się nie poddawali, nawet jak coś nie wyjdzie, dzięki temu kolejna praca
będzie coraz lepsza.
KN: Czym jest dla Ciebie
rysowanie? W: Rysowanie
jest moją pasją, dzięki czemu
rozwijam się i tak naprawdę
odnalazłam swój cel w życiu.
KN: Gdybyś miała wybór,
aby zmienić rysowanie na coś
innego, co by to było?
W: Na pewno byłby to taniec,
ponieważ kompletnie nie mam
wyczucia rytmu.
KN: Bardzo dziękuję za rozmowę i serdeczne gratulacje
sukcesu!

W: Dziękuję

Rozmowę przeprowadziła:
Karolina Nalaskowska

W: Na razie nic nie planuję,
obecnie rysuję dla przyjemności. Mogę zdradzić, że jest to
postać z Avengers.
KN: Jaką techniką została
wykonana twoja praca?

KN: Czy masz jakieś plany
na przyszłość związane ze W: Techniką jaką posłużyłam
swoim zainteresowaniem?
się w mojej pracy to farby
akrylowe.
W: Oczywiście, planuję studiować na ASP ( Akademia KN: Co znaczy dla Ciebie ta
Sztuk Pięknych) w Łodzi lub praca i co chciałaś nią przeMSKPU
(Międzynarodowa kazać?
Praca, dzięki której Wiktoria zajęła I miejsce w konkursie „Cztery
pory roku oczach dziecka”
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Z PASJI DO... HISTORII — WYWIAD Z MARCINEM TRZPIOTEM

rzyszyło Ci gdy dowiedziałeś
się, że jesteś w finale?
MT: Jak się dowiedziałem
byłem zaskoczony, nie spodziewałem się takiego sukcesu, gdyż test nie należał do
najłatwiejszych.
ZS: Jak długo się przygotowywałeś?

Marcin Trzpiot —uczeń
kl. 2LOa

Fragment pracy konkursowej
Marcina.

MT: Przygotowuję się do tego
konkursu od początku roku,
kiedy został ogłoszony termin
etapu rejonowego. -

ZS: Jakie uczucie towa-

ZS: Masz jakieś plany związane z historią, jeśli tak to
jakie?
MT: Jeszcze zbytnio nie mam
pomysłu, ale myślałem o jakichś studiach, które są tematycznie powiązane.
ZS: Dziękuję za rozmowę i
życzę kolejnych sukcesów !!!
Rozmowę przeprowadziły:
Zuzanna Sygut i Dominika
Włodarczyk

ZS: Jak pogodziłeś szkolne
obowiązki z przygotowaniami do konkursu?

MT: Było dosyć ciężko, ale
na szczęście tematy na lekcjach historii zgrały się z tematyką konkursu, więc sporą
część materiału powtórzyłem
Marcin
Trzpiot— na lekcjach.
uczeń klasy 2LOa w obecnym roku szkolnym odniósł ZS: Z jakich źródeł korzyogromny sukces zdobywa- stałeś przygotowując się do
jąc
tytuł
FINALISTY Olimpiady ? (Np. książki,
Ogólnopolskiej Olimpiady strony internetowe)
Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskie- MT: Właściwie ze wszystkich
go im. Mjr Marka Gajew- źródeł do jakich miałem doskiego. Tym samym Marcin stęp tzn. podręcznik, youtube,
zapewnił sobie zwolnienie z notatki oraz testy znalezione
matury z historii przyszło- na internecie.
rocznego egzaminu - na
świadectwie
maturalnym ZS: Od jak dawna interesubędzie miał wpisane 100% jesz się historią? Czy jest to
z matury rozszerzonej z coś, ci interesowało cię od
historii.
dziecka?
W związku z tak ogromnym
sukcesem poprosiliśmy naszego Olimpijczyka o odpowiedzenie na kilka pytań:

lucji na przestrzeni wieków.

MT: Interesuję się historią
właściwie od 4 klasy czyli
pierwszych zajęć historii w
szkole, szczególnie w rodzajach uzbrojenia oraz jej ewo-
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Logo Olimpiady Przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego (…)”

WYNIKI ANKIETY— CZYLI JAK NAUKA ZDALNA WPŁYNĘŁA NA NAS?

W ostatnich tygodnia, kwietnia w Liceum została przeprowadzona ankieta, która miała na celu sprawdzenia jak radzą sobie uczniowie podczas nauki zdalnej . Ankietowanych poproszono o odpowiedź na 10 zamkniętych pytań. Cieszy nas fakt, że
wzięło w niej udział aż 140 uczniów naszego LO.
Na pytane „Która z form nauki najbardziej pozytywnie wpływa na Twoje samopoczucie/ kondycję psychiczną’’, aż 65% uczniów odpowiedziało, że nauczanie stacjonarne.

Drugie badane zagadnienie dotyczyło wskazania osób, do których uczniowie mogą się zwrócić jeśli potrzebują pomocy. Większość respondentów odpowiedziało, że
zwracają się do rodziców (36%) lub przyjaciół(31%). Niestety aż 15% uczniów nie ma
do kogo się zwrócić podczas ciężkich chwil.
Bardzo cieszą nas odpowiedzi na pytanie „Czy systematycznie wysyłasz zadania”, ponieważ tylko 15% uczniów odpowiedziała Nie. Możemy dzięki temu dojść do
wniosku, że wielu z nas naprawdę stara się podczas nauki w tym ciężkim okresie. 57%
osób powiedziało, że poświęcają dziennie od 3 do 6 godzin na pogłębianie swej wiedzy.
Należy jednak w tym przypadku pamiętać o naszym zdrowiu. Zbyt długie spędzanie
czasu przed ekranem telefonu i komputera jest bardzo niezdrowe zarówno dla naszych
oczu jak i kręgosłupów. Czasem warto wstać od biurka i wybrać się na łono natury, by
natlenić organizm oraz mózg.
Autor: Kinga Kraus, zespół redakcyjny
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KONKURS—NA NAZWĘ GAZETKI SZKOLNEJ

Zapraszamy uczniów naszej Szkoły do wzięcia
udziału w konkursie na nazwę gazetki!!!!
Propozycje należy przesyłać na adres e-mail:
gazetkaszkolna.oborniki@interia.pl do dnia
24 maja 2021 r.
Dla wygranej propozycji przewidziana jest nagroda !!!!

ZAJĘCIA DODATKOWE — PROJEKT W NASZEJ SZKOLE
Koleżanki i Koledzy !!!
Niezmiernie miło mi Was poinformować, że Fundacja w
Drogę, która realizuje w
naszej szkole projekt
"Edukacja przyszłości
w Powiecie Trzebnickim" w związku z brakiem możliwości realizacji wyjazdów krajowych i międzynarodowych planuje zorganizować zajęcia dodatkowe.
Fundacja planuje organizację zajęć
podczas tegorocznych
wakacji. O to propozy-

cje zebrane przez panią
Weronikę Adamus:

społecznościowych

zajęcia:
 Teatralne;
 Filmowe;
 Dziennikarskoliterackie;
 Z kreatywności;
 Z zakresu seksuologii;
 Przyrodnicze;
 Z logicznego myślenia;
 Z native speaker’em: język angielski, język niemiecki, język hiszpański
 Montaż filmowy;
 Z zakresu mediów

A to tylko niektóre z
propozycji, które uczniowie
z naszego liceum zaproponowali na "Interesujące zajęcia pozalekcyjne", jeżeli
Ty też masz ciekawą propozycję bądź jakiekolwiek
pytania napisz do Fundacji
na adres e-mail: fundacjawdroge@gmail.com

MASZ CIEKAWĄ
PROPZOYCJĘ NA
ZAJĘCIA ?!
NAPISZ DO
FUNDACJI:
E-MAIL:
FUNDACJAWDROGE
@GMAIL.COM
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