QQryQ
STYCZEŃ/LUTY 2014

Gazetka Szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Żaganiu

Spotkanie gazetki, luty 2014. Zdj. Agnieszka Janowska

POMÓŻMY KAMILOWI !
Pewnie wielu już słyszało o ciężkiej chorobie jednego z uczniów naszej szkoły, Kamila z
klasy IB. Niestety, nie spędził w szkole ani jednego dnia, ponieważ ma zajęcia indywidualne.
Organizowaliśmy wiele zbiórek pieniędzy (miedzy innymi sprzedaż ciast), aby jak najlepiej
wspomóc finansowo jego rehabilitację. Klasa Kamila, wraz z wychowawczynią, wpadła na
pomysł, aby nakręcić film zachęcający do udzielenia wsparcia naszemu koledze, który
powinien otrzymać lek, nierefundowany przez NFZ. Jedna dawka kosztuje ponad 45 tysięcy
złotych, a potrzebuje ich aż osiem, co w sumie wynosi 360 tys. zł. Jest to ogromna suma
pieniędzy, dlatego z wszystkich sił staramy się, aby cała Polska dowiedziała się o ciężkiej
sytuacji Kamila. 10 lutego zabraliśmy się do pracy nad filmem, który pojawił się w sieci.
Przedstawia on walkę Kamila z chorobą, oraz wsparcie jego kolegów i koleżanek. Mimo
tego, że nie wszyscy zdążyliśmy go poznać to i tak dzielnie go wspieramy. Pan Rafał
Szymczak z Panią Magdaleną Kułakowską nadzorowali naszą pracę. Tego dnia odwiedziła
naszą szkołę również redaktorka Gazety Lubuskiej, chcąc napisać artykuł o Kamilu.
Wywiadu udzielili uczniowie klasy IB oraz wychowawczyni. POMÓZMY KAMILOWI.

Paulina Pieczarka

UNESCO
W dniach 19-21.11.13r. w naszej szkole odbył się Tydzień Edukacji Globalnej
UNESCO. Za prowadzenie warsztatów odpowiedzialne były Marta Kałużna oraz Dominika
Hołodziuk. Brało w nich udział po dwóch przedstawicieli z każdej klasy. Uczestniczyli oni w
wielu ciekawych zabawach i dyskusjach, mających na celu przybliżyć pojęcie
międzykulturowości. Poruszana była, między innymi, problematyka stereotypów,
dyskryminacji i relacji międzyludzkich. Wszystko przebiegało w bardzo miłej atmosferze oraz
z dużym zaangażowaniem wszystkich tam obecnych.
Ciekawym doświadczeniem ostatniego dnia warsztatów była tzw. „Międzykulturowość
w praktyce”, w której to uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy, inżynierów i
społeczeństwo z ekscentrycznymi zwyczajami. Mieli oni wykonać wspólnie powierzone im
zadanie, przestrzegając określonych reguł, narzucanych przez tubylców. Wszystko udało się
pomyślnie, choć poprzedzone było licznymi brakami zrozumienia, ze strony inżynierów,
usiłujących nawiązać kontakt z miejscową ludnością. Miało to na celu pokazać, jak trudno
jest dojść do porozumienia z ludźmi kulturowo różniącymi się od siebie.
Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe zdjęcie oraz mógł wyrazić
swoją opinię na temat warsztatów i całego ich przebiegu.
Wrażenia były bardzo pozytywne, więc czekamy na kolejną edycję za rok !
Ania Szwal

FERIE!
Ferie to takie drugie wakacje, tyle że krótsze. Wyczekiwana przez uczniów przerwa
od nauki. Dwa tygodnie sielanki i odpoczynku. Jest to też czas dla tych, którzy kochają zimę i
wszystko, co z nią związane. I choć polska zima w tym roku nie wygląda tak, jak moglibyśmy
sobie to wyobrażać, jest naprawdę wiele sposobów na spędzenie ferii.
Ich ewenementem jest to, że podzielone są na województwa. Zawsze mnie to
zastanawiało, ale w końcu wujek Google pomógł mi z
rozwiązaniem tej zagadki. Bo jednak większość z nas
chce, aby ich ferie nie ograniczały się do siedzenia w
domu, więc starają się gdzieś wyjechać. I teraz
pomyślmy, że w tak krótkim czasie jak 2 tygodnie, cała
Polska zjeżdża się w góry na narty. Korki, wypadki i
przeludnione stoki, to nie jest to, co sobie
wyobrażaliśmy. Więc taki podział jest naprawdę
przydatny.
Ale co z naszymi feriami ? W kolejce jesteśmy
jako trzeci z czterech grup. Startujemy 3 lutego, a do
szkoły wracamy 16, co daje nam dwa tygodnie + jeden weekend pełnego wypoczynku. Więc
trzeba skorzystać.
Zima wciąż nas zaskakuje. Raz prószy, raz nie. Miejmy nadzieję, że w trakcie naszej
przerwy dobrą pogodę będą miały i osoby które wyjeżdżają gdzieś w góry i te, które zostają
na miejscu. Dotychczas słyszy się tylko, że skoro od 5 lat przychodzi do nas prawdziwa,
mroźna, nieubłagana zima, to i teraz nie zapomni i nie pominie Polski. I módlmy się żeby nie
została do maja Ale, jak mówi nasza polska minister „SORY, taki mamy klimat”. I chyba
możemy się tylko cieszyć, że mrozy tu nie sięgają do -60 C.
A teraz o tym, co można robić, kiedy zima już do nas dotrze.




Dzielimy się na dwie grupy zmarzluchów kochających ciepłą herbatkę i książki oraz
miłośników zimowych sportów. Dla tych pierwszych proponujemy ferie zza okna, czyli
przyglądanie się zimie i radość z faktu, że nie trzeba nigdzie wychodzić. Można wolny
czas poświęcić na czytanie, poszerzanie naszych pasji lub miłe wieczory spędzone z
przyjaciółmi i dobrym filmem.
Młodzież rządna wrażeń i nie lękająca się mrozu może te ferie spędzić na milion
sposobów. Najłatwiejszym jest zwykłe wyjście na sanki. To, w połączeniu z
przyjaciółmi, którzy nie zawahają się użyć śniegu
przeciwko tobie, daje przemoczenie trzeciego
stopnia przez wszystkie warstwy naszej odzieży.
 Bardziej ekstremalnym sposobem są wyjazdy w
góry. Można trochę pozwiedzać i odmrozić sobie
przy okazji wędrówek z rodzicami kilka kończyn,
ale to nie jest jedyna opcja. Na narty, snowboard





oraz inne zimowe sporty możemy wybrać się nie tylko z rodzinką. Sporo biur
turystycznych organizuje zimowe kolonie. Można zabrać znajomych i wspólnie
spędzić zimę aktywnie.
Opcja dla sportowców. Coś, co odbywa się teraz w Polsce. Skoki narciarskie.
I pomimo, że nie zobaczymy Małysza, to zawsze bardzo fajne widowisko, godne
zobaczenia. Tylko oby śniegu z armatek nie zabrakło
I coś dla dziewczyn lubiących śnieg, ale nie aż tak, aby się w nim tarzać. Która nie
marzy o sesji zdjęciowej w białym puchu? Zaczekajcie na jego
„świeżą porcję”, chwytajcie za aparat i razem z koleżankami stwórzcie coś
niesamowitego. A reszta, kiedy wróci z nart, będzie mogła pooglądać.

Faktycznie, są i osoby, które śniegu boją się jak
ognia. Co roku, gdy tylko zbliża się okres zimowy, a na
ich nosy spadną pierwsze płatki śniegu, wsiadają w
samolot i lecą daleko do ciepłych krajów. Powinniśmy
jednak cieszyć się naszą piękną zimą. Bo gdyby tak
pomyśleć, to klimat mamy genialny. Możemy korzystać
z ciepłych (w zależności kto co uważa za ciepło)
wakacjami, oraz kilku tygodni śniegu. Korzystajmy póki
jest z czego.
Miejmy nadzieję, że każdy spędzi te ferie tak,
aby do szkoły wrócił wypoczęty i gotowy na czekanie
„byle do świąt”. Niech to wolne będzie udane zarówno z
książką i nartami. Nacieszmy się zimą, bo później
będziemy ją wyklinać Aż do maja.
Agata Barańska

Nowy Rok na wiele sposobów
Każde miejsce
niesie za sobą zupełnie
odrębne podejście do
wielu aspektów życia.
Podobnie jest z
obchodami nowego roku.
W Polsce główną rolę
odgrywa zabawa i
radosne powitanie
Nowego Roku, który
często traktowany jest
jako możliwość
rozpoczęcia wszystkiego
od początku. Czołową
częścią całego
wieczornego świętowania
jest odliczanie sekund do
północy. Wszyscy
tańcem, śpiewem i
uśmiechem witają nowo
rozpoczynający się
rozdział ich życia. Miejsce
nie odgrywa szczególnej
roli, bo w domu, czy w
elegancko przystrojonej
sali można bawić się tak
samo.
W Europie
tradycje związane ze
świętowaniem Nowego
Roku są bardzo podobne.
W większości krajów tego
kontynentu Nowy Rok
wita się hucznymi
zabawami, bądź spędza
ten czas w gronie
rodzinnym.
Jednak można
również spotkać
inne obyczaje,
które dla nas są
obce. Na przykład
Włosi, aby zapewnić
sobie dobrobyt, do

północy powinni zjeść
jakąś potrawę z
soczewicy. Hiszpanie
mają zwyczaj, żeby z
każdym uderzeniem
zegara o północy zjeść
jedno winogrono.
Inne podejście do
obchodów pierwszego
dnia w roku można
dostrzec u
mieszkańców
Chin. Tam,
Nowy Rok jest
najważniejszym
świętem,
przypadającym
między końcem stycznia
a końcem lutego.
Uroczystości trwają
piętnaście dni. Mają
zupełnie inny zamysł tego
święta, gdyż w
przeciwieństwie do
Europejczyków, w Wigilię
Nowego Roku rodziny
zasiadają razem do
wspólnego posiłku i
obdarowują się
upominkami. Najczęściej
owocami, ciastkami czy
pieniędzmi. Później całą
rodziną wybierają się na
pokazy sztucznych ogni,
czy też spędzają wspólnie
czas na graniu w gry.
Podczas
dwutygodniowych
obchodów Nowego
Roku odbywają się
tzw. tańce lwów,
parady, a ludzie razem
bawią się w rytm muzyki.
Wszystko kończy się

Świętem Latarni, gdzie
ulice przyozdabiane są
kolorowymi lampionami.
Rosz ha-Szana to
nazwa żydowskiego
Nowego Roku. Skupia się
głównie na
nadchodzącym sądzie
Bożym i upamiętnieniu
stworzenia świata.
Uroczystości
odbywają się w
Izraelu i trwają dwa
dni, otwierając czas
pokuty. W tym dniu
ludzie z nadzieją
patrzą na miłosierdzie
płynące od Boga i
przebaczenie ich
grzechów. Podczas tego
święta jest zakaz
wykonywania
codziennych prac, a
synagogi odwiedzane są
nawet przez tych, którym
wiara i religia, w ciągu
całego roku, były zupełnie
obojętne.
Japoński Nowy
Rok zwany również
Shōgatsu, rozpoczyna się
pierwszego dnia stycznia
i trwa do trzeciego dnia
tego samego miesiąca.
Pierwszy dzień
uroczystości Nowego
Roku rodziny spędzają
przed domowymi
ołtarzami na modlitwie.
Podejmują postanowienia
i wymyślają życzenia.
Japończykom pomagają
w tym specjalne lalki,
które nie mają oczu. Po

określeniu swojego
pragnienia, lalce
domalowuje się jedno
oko, a kiedy już się ono
spełni, domalowuje się
również drugie. Jeśli
jednak życzenie się nie
spełni, lalka zostaje
spalona w następną
noworoczną noc. Całe
świętowanie opiera się na
wielu tradycjach i
obyczajach.

Nowy Rok na
Times Square należy do
jednej z tych imprez, na
której większość po
prostu musi być.
Występuje tam wiele
gwiazd światowego
formatu, wiele ulic jest
zamykanych specjalnie
dla tłumu ludzi, którzy
właśnie chcą powitać
Nowy Rok. Corocznie,
setki tysięcy zebranych,
czeka już dużo wcześniej,
aby być
jak
najbliżej

sceny. Nowy Rok
obwieszcza kula, która
podnoszona jest na
ponad dwadzieścia
metrów.
Jak widać, co kraj
to obyczaj. Wszyscy
obchodzą tę uroczystość
na różne sposoby, wiele z
nich zupełnie się nie
pokrywa, towarzyszą jej
różne emocje. Jednak dla
każdego jest to ważny
czas i sposobność do
rozpoczęcia wszystkiego
na nowo.
Magda

Sylwestrowa zabawa. Powitanie 2014 roku
przez naszych kolegów i koleżanki ze
szkoły.
Zapytaliśmy się uczniów o to, jak spędzili Sylwestra.
Michał Mamełka – „Sylwestra spędziłem z koleżanką i jej dwoma braćmi.. Zebraliśmy ekipę i
udaliśmy się do jednej ze szkół grać w gry komputerowe - tzw. sieciówki. Pomógł nam w tym

tata mojej koleżanki, gdyż jest nauczycielem informatyki. Po dobrej zabawie wróciliśmy do
domu i oglądaliśmy horror. Już w Nowy rok puszczaliśmy fajerwerki, a gdy wróciliśmy do
domu, zorganizowaliśmy karaoke, tańce itd. Jednym słowem – Sylwester się udał.”
Jagoda Urbankiewicz – „Nowy Rok przywitałam u koleżanki na prywatce. Wszystko
kulturalnie, miło, przyjemnie. Przygotowaliśmy jedzenie! .. dużo dobrego jedzenia !
Później, jak przystało na zabawę sylwestrową, były też tańce. Oczywiście nie zabrakło
długich rozmów.”
Ewelina Czekajło – „Sylwestra spędziłam u kolegi na domówce w Małomicach. Z początku
nasza grupa liczyła 12 osób, lecz później grono powiększyło się do 30 . Impreza zaczęła się
około 20-stej , a zakończyła o 6-stej nad ranem. Po północy poszliśmy pod ratusz na pokaz
fajerwerków. Tańczyliśmy, śmialiśmy sie i ,naprawdę, zabawa była świetna.”
Przemek Grzybowski- „W noc sylwestrową spotkałem się z kolegami. Byliśmy u jednego z
nich w domu i oglądaliśmy telewizję. Później „powłóczyliśmy się” trochę po mieście. Około
23-ciej spotkałem się z moją dziewczyną , Anią. Siedzieliśmy u niej w domu i oglądaliśmy
filmy. „
Małgosia Siemiątkowska

Chemia musi być naszą pasją
Wywiad z Kingą Michalak.
Małgosia: Czekasz obecnie na wyniki Olimpiady z chemii, jak ci poszło ?
Kinga: W tym roku okazała się łatwiejsza, ale zobaczymy. Ze względu na natłok nauki w klasie
maturalnej nie było tyle czasu na przygotowywania. Matura jest najważniejsza.
Małgosia: Jakie zdobyłaś tytuły w ciągu ostatnich trzech lat ?
Kinga: Zostałam finalistką konkursu chemicznego w Poznaniu i we
Wrocławiu.
Małgosia: Miałaś jakieś ciekawe „przygody” podczas konkursów ?
Kinga: Jak pojechałam na pierwszy etap do Poznania, to
zapomniałam kalkulatora, ale na szczęście kolega pożyczył mi swój.
Małgosia: Niedługo matura. Czego się obawiasz ?
Kinga: Zdecydowanie najbardziej obawiam się matury z
rozszerzonej matematyki.
Małgosia: Wiesz już na jakie studia chcesz iść ?
Kinga: Mam nadzieję, że dostanę się na Politechnikę Wrocławską (energetyka, inżynieria
materiałowa) albo AGH w Krakowie.
Małgosia: Jakie masz dalsze plany na przyszłość ?
Kinga: W tym momencie to chyba najważniejsze jest dostanie się na wybrane studia, a później
zobaczymy co będzie.
Małgosia: Jak będziesz wspominała naukę w naszej szkole i czego będzie Ci najbardziej brakowało ?
Kinga: Nie chcę teraz wychodzić z Banacha. Bardzo przywiązałam się do nauczycieli i do znajomych.
Małgosia: Masz jakieś rady dla przyszłych chemików ?
Kinga: Uczyć się, uczyć się i jeszcze raz uczyć się. To musi być waszą pasją, nic na siłę.
Małgosia: Masz jakiś sposób na naukę ?
Kinga: Uczyć się późno w nocy albo całą noc. Najlepiej przy cichej muzyce i mocnej kawie.
Małgosia: Czego możemy Ci życzyć, naszej przyszłej następczyni Marii Skłodowskiej-Curie ?
Kinga: Abym tak naprawdę nią została ;)
Małgosia Siemiątkowska

Tłusty czwartek.
Sądzę, że każdy może spokojnie porównać tłusty czwartek do Mikołajek. Jest to początek
ostatniego tygodnia karnawału oraz dzień, w którym mamy możliwość, a nawet wskazanie
objadać się pączkami, faworkami i innymi słodkościami.
Święto zależy od daty Wielkanocy i jest ruchome. To ostatni czas kiedy możemy szaleć i
balować. Później nastaje czas wstrzemięźliwości, który oznacza nasze umartwienie. Tak
właśnie przygotowujemy się do Wielkiej nocy. Ale zanim czas odmawiania sobie wszystkiego
nadejdzie, możemy nacieszyć się tym pięknym dniem. Dziewczyny, które są na diecie, z
czystym sumieniem mają prawo zjeść kaloryczne bomby, bo przecież, jeśli ktoś nie spróbuje
w czwartek pączka, przez cały rok będzie miał pecha. Więc czemu nie skorzystać?
Kiedyś, w tłusty czwartek, nie jedzono tylko słodkich wypieków, ale również tłuste,
kaloryczne potrawy popijając alkoholem. Towarzyszyła temu huczna zabawa i tańce.
Tak więc, tego dnia, w tym roku wypadającego 27 lutego, odłóżmy na bok wszelkie diety, i
zatopmy zęby w pysznym, ogromnym pączku.
A dla osób, które mają ochotę samemu zrobić pyszne smakołyki, mamy przepis na
tradycyjne pączki
Składniki:


500g mąki pszennej



50g drożdży



100g margaryny



1/2 szklanki cukru (100g)



4 żółtka



1 jajko



1 szklanka mleka (250ml)



1 łyżka spirytusu



dżem lub powidła



olej do smażenia (1- 1,5 litra)

Sposób wykonania:
1. Lekko ciepłe mleko wymieszać z 1 łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i paroma
łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok.
10- 15min.
2. Roztopić margarynę.
3. Żółtka, jajko i resztę cukru ubić na parze (Ubijać ok. 10min).
4. Resztę mąki wsypać do dużej miski. Dodać wyrośnięty zaczyn, kolejno masę
jajeczną. Podczas wyrabiania, dodawać roztopioną margarynę. Wyrobić ciasto na
gładką masę. Pod koniec dodać spirytus i ponownie wyrobić ciasto. (Ciasto jest
bardzo klejące. Najlepiej nie dodawać więcej mąki).

5. Ciasto przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia, aż podwoi swoją objętość
(ok. 1 godz).
6. Wyrośnięte ciasto przełożyć na posypany grubo mąką blat i rozwałkować ciasto do
grubości około 1cm. Wykrawać z niego krążki o średnicy 7cm (użyłam szklanki).
7. Na połowę krążków nałożyć nadzienie i przykryć pozostałymi krążkami. Brzegi dobrze
zlepić.
8. Pączki pozostawić do wyrośnięcia, na lekko posypanym mąką blacie, przykryte
ściereczką (ok. 30min. Pączki powinny być leciutkie i puszyste).
9. Smażyć na rozgrzanym tłuszczu w dużym garnku z obu stron (Oleju musi być dużo,
aby pączki swobodnie w nim pływały. Jeśli pączki będą dobrze napuszone, podczas
pieczenia pojawi się pośrodku charakterystyczny biały pasek. Jeśli zanurzymy pączka
na chwilkę w oleju i podsmażymy lekko ten pasek, wówczas po upieczeniu pasek się
nie zapadnie).
10. Pączki układać na ręcznikach papierowych, aby tłuszcz ociekł.
11. Pączki posypać cukrem pudrem (najlepiej jeszcze ciepłe) lub polukrować (lukier na 1
szklankę cukru pudru należy dać ok. 1-2 łyżek gorącej wody lub więcej, wtedy lukier
będzie rzadszy).
Agata Barańska

Matura tu, matura tam, matura wszędzie.

Mimo, że zaledwie pięć miesięcy temu zaczęłam naukę w liceum, słyszę o tym już od
samego początku. W końcu, to egzamin dojrzałości i trochę kiepsko by było go oblać. Może
zaważyć też na dalszym życiu, przyszłości, właściwie na wszystkim, co ma dziać się za kilka
lat. Brzmi groźnie, czyż nie?
Na kilka pytań dotyczących właśnie tego egzaminu odpowie Ola Zakrzewska, tegoroczna
trzecioklasistka przygotowująca się do matury.
1. Niedawno odbyły się kolejne próbne
matury. Jakie masz wrażenia po
spędzeniu tych trzech dni nad
kolejnymi testami maturalnymi?
Arkusze przysporzyły ci wielu
problemów, czy podchodzisz do tego
optymistycznie?
Myślę, że nie było aż tak źle, ale teraz trzeba
poczekać na wyniki. Jednak kiedy dostaję arkusz,
to staram się myśleć optymistycznie, bo stres jest
często złym doradcą. Niestety czasem jest tak, że
jakieś zadanie lub pytanie sprawia więcej
problemu, ale wtedy zostawiam je na koniec i
często w ostatniej chwili udaje mi się „wpaść” na
jakąś odpowiedź. W sumie jednak cieszę się, że
mamy możliwość napisania próbnych matur, bo
daje to przedsmak tego, co będzie się działo w
maju.
2. Jak, twoim zdaniem, próbne matury wpływają na dalsze uczenie się do tych
najważniejszych egzaminów? Można zauważyć, na co trzeba zwrócić uwagę
przy powtarzaniu kolejnych tematów, czy raczej niewiele pomagają?
Mnie zdecydowanie motywują! Słabsze wyniki sprawiają, że czuję, że powinnam wziąć się
do pracy. Błędy wskazują miejsca, gdzie jeszcze brakuje jakiejś wiedzy. Uświadomiłam sobie
też, że rozwiązując zadania maturalne trzeba być niezwykle uważnym, bo czasem zwykłe
niedopatrzenie czy przeoczenie wpływa na utratę cennych punktów.
3. Ostatnio natknęłam się na zdanie, że gdyby Szymborska pisała maturę ze
swoich wierszy, to zapewne na dostateczny miałaby niewielkie szanse. Czy to
prawda, że czasem ciężko wbić się w klucz?
Wszystko zależy od tematu lub cytowanego fragmentu. I od klucza, oczywiście. Mam
wrażenie, że pomimo iż właściwie przez całą edukację uczymy się niejako pisać „pod klucz”,

to jednak niewiele to daje. Czasem odpowiadając na jakieś pytanie lub pisząc wypracowanie,
jest się przekonanym, że coś, o czym piszemy, jest tak ważne, że na pewno będzie w
kluczu, więc rozwijamy tę myśl, a potem okazuje się, że zupełnie nie mieliśmy racji.
4. Zbliża się drugie półrocze, więc teraz trzecioklasiści muszą jeszcze bardziej
skupić się na nauce.
Czy przygotowania do matury w praktyce są tak straszne, jak mówią
maturzyści?
Jestem maturzystką, więc też zdarza mi się ponarzekać na nadmiar obowiązków. To siłą
rzeczy nieuniknione, bo nagle nakładają się na nas niejako podwójne role – z jednej strony
musimy na bieżąco uczyć się na sprawdziany i kartkówki, a z drugiej każdy chce wysupłać
choć chwilkę na powtórkę całości licealnego materiału, którego nie jest mało. Oczywiście
myślę, że wszystko zależy od podejścia i
od ilości zaległości z poprzednich lat, które
dopiero teraz większość chce nadrobić
5. Co jest dla ciebie najtrudniejsze
na kilka miesięcy przed
egzaminem?
Dla mnie najgorsza jest myśl, że czasu jest
coraz mniej, że, choć to niemożliwe, płynie
on coraz szybciej. Chociaż z drugiej strony
ta myśl motywuje do wzięcia się w garść i
rozpoczęcia nauki. Tylko, czy aby na
pewno zdążę ze wszystkim? Jeszcze nie
wiem, ale możecie mnie o to zapytać pod
koniec maja.

Dziękujemy Oli za odpowiedź na pytania! Mamy nadzieję, że wszyscy maturzyści właściwie
kończą już przygotowania do końcowego egzaminu i zdadzą go tak, jak sobie to wymarzyli.
Życzymy wielkiej motywacji i determinacji w dążeniu do postawionego sobie celu.
Magda

Relacja drugoklasistki o tym
Jak przeżyć olimpiadę?

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego to trzystopniowy konkurs przeznaczony dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W Polsce prowadzona jest bez przerwy od 1970
roku. Obecnie odbywa się XLIV jej edycja. Pięknie brzmi, prawda? Spójrzmy więc na te
zawody z nieco mniej oficjalnej
perspektywy.

W OLiJP wzięłam udział po raz pierwszy i
szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałam,
na czym ta cała zabawa ma polegać.
Wszystko zaczęło się od pisania pracy na
jeden z podanych przez Komisję tematów.
Ten, który wybrałam dotyczył akurat
romantyzmu – mojej ulubionej epoki, więc
myślałam, że będzie to kilka godzin przed
komputerem, jeden weekend i po sprawie.
Trochę zbyt optymistyczna wizja Praca
składać się miała z minimum 10 stron z
bibliografią, zawierającą określone pozycje
podane na stronie internetowej olimpiady.
Największy problem był właśnie ze
zgromadzeniem potrzebnej literatury, która
w Żaganiu najzwyczajniej w świecie nie
jest dostępna. Przyznam się, że pisząc,

korzystałam z dzieł, których moja praca
dotyczyła i jedynie kilku opracowań. Jeden
weekend zamienił się w dwa miesiące.
Jeszcze tylko małe poprawki i gotowe. Tak
więc praca została wysłana, a ja byłam
pewna, że na tym moja przygoda z
olimpiadą się skończy. A tu

Niespodzianka!
Okazało się, że to, co napisałam, spodobało się jury i dostałam się do kolejnego etapu. Tym
razem wiedziałam, że będzie ciężko. Czekał mnie bowiem test językowy i praca pisemna, z
której początkowo nie zdawałam sobie sprawy. Praktycznie od razu zaczęła się nauka.
Oprócz szkolnej codzienności, tj. sprawdzianów, zadań domowych i przygotowywania się do
lekcji, wieczory umilały mi opasłe tomy traktujące o gramatyce języka polskiego, poprawnej
polszczyźnie itp. Muszę przyznać, że miałam chwile zwątpienia. Wiele razy stwierdzałam, że
to wszystko nie ma sensu, jako drugoklasistka nie mam szans na przejście dalej. Najbardziej
przerażały mnie testy. Ich poziom nijak się ma do tego, czego uczymy się w szkole.
Rozbieżność jest ogromna, często nie wiadomo nawet, o co w zadaniu pytają, nie mówiąc
już o próbie jego rozwiązania. Po przerobieniu kilkunastu takich testów byłam niemal pewna,
że nie dam rady.
Nadszedł finał drugiego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W jednym z
zielonogórskich liceów zgromadzili się wszyscy uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami.

Zostaliśmy przywitani przez komisję i stres przybrał na sile. Okazało się, że pierwszą częścią
tego etapu zmagań będzie napisanie pracy na jeden z podanych tematów. Ale co? Jaka
praca? Widok trzech pustych kartek papieru kancelaryjnego na ławce przyspieszył bicie
mojego serca. Przecież przygotowywałam się tylko do testu! Od rozdania tematów do końca
pisania mieliśmy cztery godziny. Przyznam się szczerze, że przez pierwsze dziesięć minut
siedziałam i patrzyłam na arkusz z tematami, nie bardzo wiedząc, co ja tutaj robię. To była
chyba chwila największego zwątpienia. Później przemknęła mi przez głowę myśl, że wycofać
się już nie mogę, a skoro tu jestem, to i tak nie mam nic do stracenia. Wybrałam jeden z
tematów i napisałam. Wyszłam jako jedna z pierwszych i już w tym momencie byłam pewna,
że to koniec. Zawaliłam. Ogólnie przez cały ten czas towarzyszyły mi
pesymistyczne myśli. Testu nie bałam się już tak bardzo.
Napisałam go szybko i wyszłam z sali. Pamiętam, że pani z
komisji pytała mnie wtedy, dlaczego zajął mi on tak mało
czasu. Odpowiedziałam wtedy, że był łatwy. Cieszyłam się,
że w końcu będę mogła odpocząć od dodatkowej nauki i
związanego z konkursem stresu. Do dzisiaj

Dostałam się do etapu ustnego.
Jest dwudziesty lutego. Właśnie dzisiaj dowiedziałam się o sukcesie. Na początku był szok –
nie mogłam w to uwierzyć. Z resztą nadal trochę nie mogę. Później zaczęłam się śmiać, bo
w tym tygodniu oddałam wszystkie książki, które wykorzystywałam przy pisaniu pracy. Będę
musiała wypożyczyć je ponownie. Z tego, co wiem, etap ustny polega na dialogu pomiędzy
uczestnikiem a jury. Trzeba odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące pracy pisanej na
początku. Pierwsze z nich odnosi się do znajomości tematu, który się wybrało,
wykorzystanych treści i opracowań. Drugie dotyczy zagadnień językowych, związanych z
danym problemem, trzecie, natomiast, wiedzy o epokach literackich związanych z tematyką
pracy i orientacji w nawiązaniach do danego okresu w późniejszych etapach rozwoju
literatury. Czekają mnie więc dwa tygodnie nauki. Wolę nawet nie myśleć, czy mam szanse,
czy nie. Moje wcześniejsze doświadczenia pokazały, że miłe niespodzianki są częstsze niż
myślimy. Dla mnie sukcesem jest już to, co udało mi się osiągnąć do tej pory. W końcu
jestem dopiero w drugiej klasie.

Jak przeżyć olimpiadę? Po prostu się uczyć i nie osiadać na laurach. Przez cały ten czas
powtarzałam sobie, że nie mam szans. Lepiej nastawić się na najgorsze, niż przeżyć
rozczarowanie. Poziom Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest bardzo wysoki, przez co
konkurs ten powoli umiera. Przejście do kolejnych etapów nie jest jednak niemożliwe. Trzeba
tylko solidnie się do tego przygotować. Nawet jeżeli się nie uda, zdobyta wiedza przyda się
choćby na maturze. Czas więc w końcu zacząć myśleć pozytywnie i brać się za czytanie
książek. Choć pewnie i tak nie uda mi się przejść dalej .

Marta Piotrowska kl. IIc
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