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OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! 
 
Ten miesiąc jest szczególny dla wielu uczniów w naszej szkole, 
którzy kończą edukację w tej placówce.  
W tym numerze pojawią się podsumowania wygranego przez 
klasę 2C projektu filmowego, zdjęcia z pożegnania maturzy-
stów, informacje o projekcie filmowym z udziałem naszych 
uczniów, realizowanym w Centrum Sztuki w Oławie. Powraca 
też Olava movie, o czym pisze Andżelika Kołtowska.  
Niewątpliwie tematem numer jeden jest rozmowa z Pawłem 
Szylerem z klasy 2i – sołtysem Zabardowic. Na ostatniej stro-
nie przypominamy też Żuberiadę, poza tym tradycyjnie - recen-
zje książek i nagrodzonej Oskarem polskiej „Idy” oraz wiele 
więcej.  
Chcemy poinformować o przygotowaniach do castingu, który 
odbędzie się w naszej szkole! Nasze redakcyjne koleżanki orga-
nizują go na potrzeby projektu filmowego, na zlecenie Centrum 
sztuki w Oławie. 
Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć powodzenia absol-
wentom w ich dalszej wędrówce przez życie i cieszyć się  
z większej ilości miejsca na korytarzach. Zapraszamy do lektu-
ry! 
 

 
Piotr Burkiewicz 
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- Nasza szkoła od 4 lat bie-
rze udział w projekcie Mo-
dernizacja Kształcenia Za-
wodowego na Dolnym Ślą-
sku II. W tym roku w ofer-
cie ośrodka znalazły się 
konkursy na mini projekt 
badawczy lub wykonawczy 
– mówi Katarzyna Nazar, 
lider projektu w szkole. - 
Szkoła wzięła udział w 4 
projektach.  
"Film animowany krótko-
metrażowy - świat dziecię-
cej fantazji" wygrał tego-
roczny konkurs. Do pro-
dukcji filmu zastosowano 
animację poklatkową. Pro-
jekt pochłonął 2 miesiące 
pracy. Pierwsza część pro-
jektu polegała na przebada-
niu grupy 100 uczniów klas 
pierwszych i drugich pod 
względem zainteresowań 
filmem. Pytania dotyczyły 
preferencji tematycznych, 
formy filmu i technik two-
rzenia. Najciekawszym 
bohaterem okazał się super-
bohater. Najchętniej oglą-
dane się filmy fabularne - 
wybiera je aż 88%.  
 
Kolejnym etapem było 
ogłoszenie konkursu na 
scenariusz filmu, postać 
animowaną oraz środek w 

jakim bohater miał po-
wstać; mógł być to program 
komputerowy, masa pla-
styczna lub kredka. Kon-
kurs nie został rozstrzy-
gnięty, dlatego członkowie 
projektu samodzielnie ule-
pili postaci z plasteliny. 
Bohaterów wprowadzono w 
ruch przy użyciu animacji 
poklatkowej, do której uży-
to ponad 1000 zdjęć. Głów-
nym bohaterem jest Antek, 
który podróżuje po świecie, 
jest podobny do Tata Mu-
minka. Do animacji użyto 

piosenki z bajki "Kraina 
Lodu", zaśpiewała ją 
uczennica klasy 2C, gdyż 
prawa autorskie nie pozwo-
liły na użycie oryginału.  
 
Osoby biorące udział u 
projekcie stanęły przed 
komisją we Wrocławiu, 
która była reprezentowana 
przez wykładowców Aka-
demii Sztuk Pięknych. Ucz-
niom zadawano pytania ja 
na obronie pracy magister-
skiej, mimo to poradzili 
sobie znakomicie - za pro-

jekt zdobyli 59,1 na 60 
możliwych punktów, czyli 
najwięcej na Dolnym Ślą-
sku. Projekt pokrywa się z 
tym co klasy C uczą się w 
szkole: zajęcia z dźwię-
kiem, animacją poklatkową, 
prawami autorskimi, grafi-
ką komputerową oraz ob-
sługą programów graficz-
nych. Film można już zoba-
czyć na szkolnym YouTu-
be. 
 
 

Szymon Kasprzak 

WYGRAŁ ŚWIAT DZIECIĘCEJ FANTAZJI 

Uczniowie klasy 2C: Paulina Klimaszewska, Radosław Łubnicki, Bartosz Idczak wygrali Konkurs na mini projekt ba-
dawczy. 

CKZiU w Oławie przyłą-
czyło się do ogólnopolskiej 
akcji wyborów książek.  
 
Od 11 do 12 lutego 2015 
roku uczniowie chodzili po 
klasach z urnami, do któ-
rych można było wrzucać 
głosy z tytułami książek. 
Najwięcej głosów zdobyły 
książki "Hobbit" oraz "50 

twarzy Greya". Statystyki 
dotyczące czytelnictwa 
dzieci i młodzieży wskazu-
ją, że uczniowie nie przepa-
dają za obowiązkowymi 
lekturami. Akcja miała na 
celu zbadanie naszej mło-
dzieży pod katem tego, co 
lubią czytać.  
 

Beata Kaproń           

Kadr z filmu—bohaterowie. 

Zdecyduj, co będziesz czytać 
w szkole! 

Obrady jury 
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Olawa movie powraca 

Nasza szkoła współpra-
cuje z Oławską Telewizją 
Kablową i od trzech lat 
uczniowie z klasy dzien-
nikarskiej tworzą pro-
gram telewizyjny „Oława 
movie”. 
 
W tym roku, po krótkiej 
przerwie, wznawiamy emi-
sję programu. Wyzwania 
podjęła się klasa pierwsza, 
którą podzielono na trzy 
grupy, w związku, z czym 
powstaną trzy odcinki. 
Pierwszy z nich opowie  
o klasie policyjnej z Li-
ceum Ogólnokształcącego 
nr II  

w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicz-
nego w Oławie. 
 
Prace nad odcinkiem za-
częły się na początku mar-
ca. Zespół redakcyjny spo-
tyka się w siedzibie Oław-
skiej Telewizji Kablowej  
i pracuje nad swoją pre-
zencją przed kamerą i po-
znaje sztukę operatorską. 

Wydawać by się mogło, że 
nie ma nic trudnego  
w trzymaniu kamery, a 
jednak to nie taka prosta 
sprawa. Trzeba odpowied-
nio się ustawić, aby od-
biorca nie był rozpraszany 
przez niepotrzebne postaci  
i przedmioty w kadrze. 
Musimy mieć kontrolę nie 
tylko nad obrazem, ale  
i dźwiękiem.  
 
Moim zdaniem prezente-
rzy też nie mają łatwego 
zadania. Na każdym spo-
tkaniu walczą z tremą  
i odpowiednią dykcją 
przed kamerą, aby w dniu 

nagrań wszystko wyszło 
perfekcyjnie. Termin 
pierwszego odcinka nie 
jest jeszcze znany, ale pra-
ce nad nim idą w dobrym 
kierunku. 
 
 
 

 
Tekst i fot.  

Andżelika Kołtowska 

Projekt filmowy 
„Powroty” 

Uczniowie z klas dzienni-
karskich w CKZiU w Oła-
wie biorą udział w projek-
cie filomywm, którego 
pomysłodawcami są pra-
cownicy Centrum Sztuki 
w Oławie.  
 
Po kilkumiesięcznych warszta-
tach z reżyserem (Rafał Ma-
tusz)  i operatorem kamery 
(Michał Pawliszewski) powsta-
je film o repatriantach  oraz  
o tym, jak zmieniła się Oława 
od czasów wojny. 
 
Uczniowie spotykają się raz  
w tygodniu na warsztatach, 
poznają historię Oławy, piszą 
scenariusz, wybierają plany 
filmowe, zbierają informacje. 

Pracują także nad techniczną 
stroną filmu i poznają podsta-
wowe zagadnienia dotyczące 
reżyserowania i kręcenia filmu 
dokumentalnego. 
Premiera odbędzie się podczas 
najbliższej konferencji poświę-
conej 70. Rocznicy powstania 
polskiej Oławy. 
Jest to już drugi tego typu pro-
jekt, który uczniowie CKZiU 
realizują z Centrum Sztuki  
w Oławie, w ubiegłym roku 
grupa z klas dziennikarskich 
pracowała nad projektem 
80’ława, czyli Oława lat 
osiemdziesiątych. 
 
 
 

Tekst i fot.  
Beata Kaproń 

Reżyser Rafał Matusz 

Podczas nagrania 

Mikołaj uczy się od Z. Pryjdy 
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Od przyszłego roku na-
dejdą zmiany w klasie 
policyjnej. Uczniowie bę-
dą mieli dodatkowe trzy 
godziny zajęć wychowania 
fizycznego. Jak one będą 
wyglądały? Dlaczego taka 
zmiana? 
Jak mówi Anna Bielicka, 
nauczycielka WF i autorka 
programu nowych zajęć, ich 
celem będzie przygotowa-
nie uczniów do zaliczenia 
toru sprawnościowego, po-
dobnego to tego, który po-
konują kandydaci do poli-
cji. 
Wprowadzenie nowego 
przedmiotu to wynik ewalu-
acji przeprowadzonej  
w klasach policyjnych. 
Szkoła dostosowała pro-
gram w oparciu o opinię 
uczniów, rodziców i nau-
czycieli. 
- Na zajęciach WF realizuje 
się podstawę programową, 
a to nie obejmuje specjal-
nych ćwiczeń sprawnościo-
wych. Dodatkowe godziny 
pozwolą na podniesienie 
sprawności uczniów – do-
daje Bielicka. 

Mikołaj Ziobrowski 

NOWOŚĆ W KLASIE POLICYJNEJ 

27 kwietnia 2015 grupa 16 
uczniów technikum z klas 
3T, 3H i 3G wyjechała na 
czterotygodniowe prakty-
ki do Malagi w Hiszpanii 
w ramach projektu Era-
smus+. 
Przez pierwsze dwa tygo-
dnie grupą będą się opieko-
wać  Barbara Müller i Anna 
Dylewska, przez kolejne 
dwa Małgorzata Słabicka  
–Kędra oraz Artur Marsza-
łek. 
To już druga edycja projek-
tu, uczniowie będą prakty-
kować w hotelach, restaura-
cjach i biurach.  
W październiku 2015 roku 
wyjedzie trzecia grupa, 
rekrutacja już trwa. 

 
 

am  

W październiku 2014 roku odbyły się zajęcia sprawnościowe prowadzone przez Grzegorza 
Mikołajczyka. Uczniowie  zmierzyli się z prawdziwym torem rekrutacyjnym. 

WYJECHALI DO MALAGI NA PRAKTYKI 
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Absolwenci 2015 
Pożegnanie klas maturalnych 

24 kwietnia, o 8.00, na boisku szkolnym rozpoczęło się uroczyste po-
żegnanie klas maturalnych. Po wniesieniu sztandaru został odśpiewany 
hymn. Następnie pani dyrektor Maria Domaradzka wygłosiła kilka 
słów podziękowania i życzeń dla absolwentów, na koniec z ostatnią 
przemową wystąpili przedstawiciele maturzystów. 
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Po części oficjalnej przystą-
piono do rozdania nagród  
i wyróżnień dla najlepszych 
absolwentów liceum i tech-
nikum w roku szkolnym 
2014/2015. 
 
Klasa 3D  
Wychowawca: Andrzej 
Biela  
Wyróżnieni: Karolina Bu-
dzik oraz Justyna Węgliń-
ska (wpis do Złotej Księgi) 
Klasa 4G 
Wychowawczyni: Małgo-
rzata Słabicka - Kędra 
Wyróżnieni: Anna Kędra 
(na zdjęciu obok) , Paulina 
Mańka oraz Andżelika 
Pawlak. Każda z dziewczyn 
otrzymała świadectwo  
z wyróżnieniem i wpis do 
Złotej Księgi. 
Klasa 4A 
Wychowawczyni: Agata 
Hebisz 
Wyróżnieni: Dariusz Kli-
sza, Konrad Kita oraz Da-
wid Olender (wpis do Zło-
tej Księgi) 
Klasa 4T 
Wychowawczyni: Maria 
Bednarczyk 
Wyróżnieni: Patrycja Kora-
lewska 
Klasa 4H 
Wychowawczyni: Barbara 
Muller 
Wyróżnieni: Katarzyna 
Marcinów 
 
Wyróżnieni uczniowie zo-
stali nagrodzeni za bardzo 
dobre wyniki w nauce oraz 
wzorowe zachowanie. 

Dodatkowo Sebastian Stach 
z 4G otrzymał nagrodę za 
reprezentowanie szkoły  
w zawodach sportowych  
w latach 2011 - 2015. 
Uczniów klasy 4G i 4A 
nagrodzono wpisem do 
Złotej Księgi za konkursy 
wojewódzkie w ramach 
projektu Modernizacja 
Kształcenia Zawodowego 
na Dolnym Śląsku II. 
 
Podczas uroczystości posa-
dzono kolejne drzewko  
a Alei Absolwentów przed 
budynkiem szkoły a ucznio-
wie klas przedmaturalnych 
obdarowali starszych kole-
gów upominkami. Szkolny 
zespół muzyczny zaśpiewał 
abiturientom na pożegna-
nie.  
 
Naszym maturzystom ży-
czymy powodzenia na te-
ście dojrzałości! 
 

 
 
 

Marta Muchorowska 
Fot. Kaja Czarnowusy 

 
 
 
Niedługo pojawi się także 
specjalny dodatek Głosu 
Żubra dla absolwentów. 
„Absolwentnik” będzie 
dostępny w formie elek-
tronicznej na stronie szko-
ły. 
 

Drzewko w Alei Absolwentów wkopane! Prezenty od młodszych kolegów 

Podziękowania i kwiaty dla nauczycieli 

Dyplom dla byłej przewodniczącej szkoły 
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Piotr Burkiewicz: Fajnie być 
sołtysem? 
Paweł Szyler: Bardzo fajnie. 
Jest sława i władza, udzie 
patrzą na ciebie w zupełnie 
inny sposób. Na ulicy mówią: 
„Ach, sołtys! Dzień dobry, 
witamy". 
PB: A może lepiej być ku-
charzem? 
PS: Jedno i drugie jest intere-
sujące. Jako kucharz mam 
praktyki i mam z tego satys-
fakcję, robię to dla siebie,  
a sołtysem jestem dla miesz-
kańców wioski. 
PB: Jak zostałeś sołtysem? 
PS: Tak naprawdę to miesz-
kańcy wsi decydowali, kto 
zostanie sołtysem, chociaż już 
rok wcześniej myślałem o tym. 
Sam nie mogłem złożyć kan-
dydatury, musiał to zrobić ktoś 
z wioski. Z tego, co mi wiado-
mo, trzy osoby musiały mnie 
zgłosić, a ja się zgodziłem, 
poza tym innych kandydatów 
nie było. 
PB: Działałeś wcześniej na 
rzecz wsi? 
PS: Tak, działałem. Pomaga-
łem w radzie stołeckiej i przy 
organizowaniu zabaw.  
PB: Jak ludzie przyjęli cię na 
tym stanowisku? Spotkałeś 
się z krytyką? 

PS: Krytyki 
nie było, 
widzieli  
w tym plusy, 
jestem mło-
dy, mam 
pomysły, 
mogę więcej 
zadziałać, niż 
mój poprzed-
nik, który 
urzędował 
przez 20 lat. 
Ludzie chcie-
li jakiejś 
zmiany. 
PB: Ilu wio-
ska ma 
mieszkań-
ców? 
 

PS: Około 210.  
PB: Czy taka władza zmie-
nia? 
PS: Mam wiele nowych obo-
wiązków, spraw do załatwie-
nia: bo i kanalizacja, i remont 
świetlicy- tym wszystkim soł-
tys się zajmuje i musi kontak-
tować się z gminą, w kwestii 
planów i rozmawiać z miesz-
kańcami, muszę być łączni-
kiem między nimi, a gminą. 
PB: Są jakieś problemy? 
PS: Teraz nie. Zajmujemy się 
teraz kanalizacją, mamy plany, 
by doszła do każdego.  Organi-
zuję też zabawy, festyny. Nie  
z tym problemów. 
PB: Ile osób liczy rada sołec-
ka? To młoda rada? 
Pięć osób. Trzy osoby są star-
sze, jedna w średnim wieku  
i jedna jest z mojego rocznika. 
Sam tę osobę wybrałem, po-
nieważ chciałem, aby ta grupa 
była zróżnicowana. 
PB: Kto ci pomaga? 
PS: Rada sołecka. 
PB: Ale tak nieoficjalnie, 
masz takiego doradcę zza 
pleców? 
PS: Mieszkańcy, w szczegól-
ności. Jak mam jakieś pytanie 
czy wątpliwości, idę do danej 
osoby i jeśli ma czas, to może 
pomóc. 

PB: Czy łatwo pogodzić obo-
wiązki z nauką? 
PS: Wiadomo, nauka, szkoła, 
trochę trzeba się uczyć, ale po 
szkole mam czas na sprawy 
osobiste i bycie sołtysem. Cza-
sami jeszcze przed szkołą 
pojawiam się w gminie, aby 
załatwić jakąś sprawę i potem 
idę prosto do szkoły. 
PB: A co załatwiałeś ostat-
nio? 
PS: Kanalizację! Teraz chce-
my też zrobić ścieżkę rowero-
wą wzdłuż drogi. Byłem wła-
śnie wczoraj u wójta i  może 
się uda, ale to jest droga po-
wiatowa i wójt się nie chce 
wtrącać. 
PB: Czyli trzeba dalej wal-
czyć? 
PS: Trzeba dalej walczyć. 
Musimy zrobić kosztorys  
i przedłożyć w starostwie po-
wiatowym, może uda nam się 
dostać także dofinansowanie. 
PB: Czy zamierzasz konty-
nuować karierę polityczną?  
PS: Chcę zmienić wiele  
w wiosce, iść dalej do przodu, 
chciałbym zadbać o rozwój 
wioski. 
PB: Co to znaczy rozwój 
wioski? 
PS: Stawiam na rozwój pod 
względem sportowym, chciał-
bym przyciągnąć ludzi, na 
przykład z Oławy i okolic.  
W Zabardowicach dużo ludzi 
biega, jeździ rowerem i może 
uda się stworzyć strefę rekrea-
cyjną. Mamy jeszcze pałac, 
który też jest w remoncie i ma 
tam powstać kompleks hotelo-
wo-rekreacyjny, to też może 
przyciągnąć turystów. 
PB: Dużo jest nowych miesz-
kańców? 
PS: Nie, przez 2-3 lata powsta-
ły może trzy domy, wprowa-
dziły się cztery rodziny. 
Wszystkich tu znam z imienia 
i nazwiska. 
PB: Czy twoim zdaniem 
młode osoby są w polityce 
potrzebne? 
PS: Jak najbardziej. Młode 

osoby w polityce oznaczają 
rozwój i więcej energii, choć 
starsi też są potrzebni, bo mają 
większe doświadczenie. Mło-
dzi ludzie mają nowe pomysły 
i nową inicjatywę.  
PB: Czy wiesz czy dużo ta-
kich młodych osób obięło 
takie stanowisko w okolicy? 
PS: Nie spotkałem takich mło-
dych sołtysów, choć wielu się 
zmieniło, ale to są raczej oso-
by w średnim wieku. 
PB: Jak zareagowali koledzy 
w klasie? Wiedzą, że jesteś 
sołtysem? 
PS: Wiedzą, dowiedzieli się z 
Facebook’a, ze strony Zabar-
dowic, na której było ogłosze-
nie. Niektórzy się trochę zdzi-
wili, inni byli w szoku: "Ty 
sołtysem?"(śmiech). 
PB: Zabardowice mają swo-
ją stronę na Facebook’u. 
Masz jakiś udział w tworze-
niu jej? 
PS: Tak, jestem jej administra-
torem. Zamieszczam tam in-
formacje o zabawach, spotka-
niach i wydarzeniach we wsi. 
PB: A więc sołtys zabrał się 
od razu do roboty, a na stro-
nie jest sporo postów. 
PS: Tak naprawdę, to już  
w zeszłym roku po dniach 
seniora założyłem stronę. Ro-
biłem zdjęcia i pomyślałem, że 
zrobię stronę Zabardowic i do 
tej pory działa. 
PB: Na stronie jest napisane 
"Zabardowice- znane miej-
sce", a dlaczego to miejsce 
jest znane? 
PS: Chodzi tu o rozwój wioski 
i o to, żeby była znana, nie 
tylko w gminie, ale też w Pol-
sce. 
PB: Czego się obawiasz jako 
sołtys? 
PS: To jest trudne pytanie. Na 
pewno niektórych zadań, które 
mieszkańcy będą chcieli ze 
mną zrealizować. Obawiam 
się, że nie wszystko gmina 
będzie w stanie zrobić a miesz-
kańcy mogą na to źle patrzeć.  
PB: Dziękuję za rozmowę. 

Młodzi są w polityce potrzebni 

Paweł Szyler, uczeń klasy 2i Zasadniczej Szkoły Zawodowej od kilku miesięcy pełni funkcję sołtysa we wsi Zabardo-
wice. Mimo młodego wieku podjął się tego odpowiedzialnego zadania a mieszkańcy wsi mu zaufali. Paweł nie wie 
jeszcze, czy chce w przyszłości być politykiem, na razie uczy się w zawodzie kucharz. Z sołtysem Zabardowic rozma-
wia Piotr Burkiewicz. 

Sołtys Paweł Szyler 
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Uczniowie mogli przyjść  
z osobami towarzyszącymi, 
dlatego chętnych do tańca 
nie brakowało. Muzyką 
zajął się znany DJ Hals, nie 
zabrakło imprezowych ka-
wałków, ale także disco 
polo, przy którym młodzież 
bawiła się najlepiej.  
 
Uroczyste stroje 
Chłopcy ubrani w garnitu-
ry, dziewczyny w eleganc-
kie sukienki tańczyły non 
stop, nie licząc przerw na 
posiłki, które gwarantowała 
nam obsługa. Do wyboru 
było sporo jedzenia, ponie-
waż zaoferowano szwedzki 
stół. 
 
 
 

Czy półmetek jest po-
trzebny? 
Jednak często spotykamy 
się z różnymi opiniami na 
temat półmetka, dlatego 
warto zastanowić się czy 
jest on nam potrzebny? 
Malwina Skoneczna uważa, 
że półmetek to bardzo fajny 
pomysł na zintegrowanie 
klasy.  Uczniowie lepiej się 
poznają a co za tym idzie, 
rozumieją się lepiej.  
 

 
 
 

Marta Muchorowska  
Fot. Pamela Przystawska  

W połowie drogi 

Jak co roku, drugoklasiści mieli okazję bawić się na półmetku, który odbył się na 17 kwietnia, w Hotelu Marta w Oła-

wie. Uczestniczyły w nim trzy klasy technikum - hotelarska, gastronomiczna i turystyczna. 
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Film, osadzony w powojennej 
Polsce, opowiada historię 
Żydówki, która po stracie 
rodziców, jako mała dziew-
czynka trafia do klasztoru 
sióstr. Przed złożeniem ślu-
bów zakonnych zostaje zobli-
gowana do odwiedzania swo-
jej jedynej, dotąd nieznanej, 
krewnej – siostry matki, która 
nie stroni od używek i rozryw-
kowego życia. Razem z nią 
wyrusza, aby dowiedzieć się 
co tak naprawdę stało się z jej 
rodzicami. Niestety, na tym 
fabuła filmu się niestety koń-
czy. 
„Ida” nie jest zwykłym fil-
mem, który obejrzymy wraz z 
rodziną w zimowy wieczór. 
„Ida” nie jest filmem, który 
wzbudzi w nas poczucie żalu 
za krzywdy wyrządzone Ży-
dom na polskiej ziemi po II 
Wojnie Światowej. „Ida” nie 
jest filmem, który jakkolwiek 
ukaże nam peerelowską rze-
czywistość. A co najważniej-
sze, „Ida” nie jest filmem, 
który powinien być tak szero-
ko nagradzany na międzyna-
rodowych festiwalach. 
Film nie opowiada o sytuacji 
Żydów w powojennej Polsce 
oraz o tym, jak Polacy zabili 
Żydów i przejęli ich majątek. 
Mogłoby się tak wydawać, 
czytając medialne doniesienia 
– polska opiniotwórcza scena 
oszalała. Z jednej strony do-
staliśmy zastrzyk pochlebstw 
nad filmem oraz nad tym, jak 
Pawlikowski przedstawił sytu-
ację Żydów i stosunek Pola-
ków wobec nich. Z drugiej 
strony, spotkać się można  
z krytyką nieobiektywnego 
ukazania sytuacji Żydów jako 
tych dobrych , brutalnie 
skrzywdzonych przez Pola-
ków. Z kolei naszych rodaków 
przedstawia się jako katów, 
chcących osiągnąć „po tru-
pach” własne korzyści. Jeśli 
ktoś oczekuję zobaczenia 

takiej historii – lepiej niech 
obejrzy komercyjne 
„Pokłosie”, bo „Ida” nie obra-
zuje tego sporu. 
Głównym celem „Idy” jest 
ukazanie studium psycholo-
gicznego poszczególnych 
bohaterów. Reżyser skupia się 
głównie na osobowościach 
dwóch głównych bohaterek. 
Ida, która jest młodą zakonni-
cą i zna świat jedynie zza 
murów klasztoru, wyrusza  
w Polskę. Po drodze spotyka 
zabójców swoich rodziców, 
dowiaduje się o okoliczno-

ściach dotarcia do obozu  
i zakochuje się w przypadko-
wo spotkanym młodym muzy-
ku Jej dotychczasowe postrze-
ganie świata momentalnie się 
zmienia i wywołuje „burzę” 
myśli w jej głowie.Drugą 
postacią jest systemowa sędzi-
na w średnim wieku, przesiąk-
nięta przez ówczesny ustrój  
i alkoholizm, która dostrzega 
w Idzie swoją tragicznie zmar-
łą siostrę. Obsesyjnie chce 
znaleźć grób krewnej, a ujście 
dla swoich emocji znajduje  
w przygodnym seksie. Dręczą 

ją wspomnienia, które dopro-
wadzają do osobistej tragedii 
bohaterki.Uzupełnieniem tych 
obrazów jest postać Polaka, 
który przywłaszczył sobie 
dom po Żydach i jego proble-
my powracają, gdy do rodzin-
nej wioski przyjeżdżają głów-
ne bohaterki. Z takimi proble-
mami borykało się wtedy 
wielu mieszkańców wsi, co 
pozwala zrozumieć sposób 
myślenia i postępowania ta-
kich ludzi. 
Film nie wywołuje u widza 
łez, żalu, smutku czy niezgo-
dy z linią wytyczoną przez 
reżysera. Co więcej, poza 
dyskusją na tle historycznym, 
nie wywołuje żadnych emocji, 
związanych z kreacją głów-
nych bohaterek. W trakcie, 
niewiele ponad godzinnego 
seansu, trzy razy sprawdzałem 
ile minut zostało do końca. 
„Ida” nie obfituje też w spek-
takularne zakończenie. Już  
w połowie filmu domyślamy 
się w jakim kierunku on zmie-
rza. Mimo otwartego zakoń-
czenia, nie jest ono dla widza 
zaskoczeniem. 
Produkcję, swoim aktorskim 
kunsztem próbuje ratować 
Agata Kulesza, która wciela 
się w postać wspomnianej 
sędziny. Cel osiąga, jednak 
wydaje się, że nie wykorzy-
stuje pełni swoich możliwo-
ści, co znowu pozostawia 
pewien niedosyt. To nie jest ta 
sama Kulesza, która fenome-
nalnie zagrała w „Róży”. 
 
Film nie jest wybitny, ale już 
od pierwszych scen widać 
kunszt w postaci pracy kame-
ry. Od początku byłem prze-
konany, że to nie jest kolejna 
hollywoodzka produkcja,  
a świetnie nakręcone niszowe 
przedstawienie, które dopeł-
nia, stworzony przez reżysera, 
klimat. Czarno-białe zdjęcia 
idealnie oddają charakterysty-
kę tamtych lat i przenoszą 
widza o kilkadziesiąt lat 
wstecz - do zupełnie innej 
rzeczywistości. Być może to 
jest przepis na światową sławę 
i oscarową statuetkę? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mateusz Widera 

NISZOWE  
PRZEDSTAWIENIE 

Niewiele jest polskich filmów, które potrafią wzbudzić skrajne emocje w społeczeń-
stwie. „Ida” jest takim filmem, a na dodatek zbiera największe światowe wyróżnienia, 
ku uciesze jednych, a zdumieniu drugich. 
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Ashley Carter ma za sobą 
wiele wyzwań, ale teraz 
czeka ją najtrudniejsze - 
zbadanie ciemnych, znajdu-
jących się tysiące kilome-
trów pod ziemią tuneli. Co 
może kryć się w jaskiniach, 
które od kilku lat nie były 
przez nikogo odwiedzane? 
  
Okazuje się, że człowiek 
jest w nich bardziej intru-
zem niż gościem, nie wie-
dzącym co może go czekać 
i z kim przyjdzie mu się 

zmierzyć. Autor trzyma nas 
w napięciu poprzez szybkie 
tempo akcji, czające się 
zagrożenie oraz specyficz-
ną, tajemniczą atmosferę. 
Czytając "Podziemny labi-
rynt" każdy może poczuć 
się jak odkrywca i badacz. 

 
 
 
 
 
 

Beata Kaproń 

 
Cecelia Ahern, autorka 
m.in. ,,P.S Kocham Cię", 
pisze dosyć ciężki i smutny 
scenariusz życia dla dwójki 
przyjaciół. Wyjazd Alexa 
za granicę, ciąża Rosie  
w młodym wieku, to tylko 
początek kłopotów, z jakimi 
będą musieli się zmagać  
w przyszłości. Pomimo 
problemów życia codzien-
nego, książka ta uczy pozy-
tywnego myślenia oraz 
podchodzenia do wszystkie-
go z przymrużeniem oka. 
Dzięki tak interesującej 

formie pisania, jaką jest 
zamieszczenie listów i in-
nych ważnych dokumen-
tów, wyobrażamy sobie 
poszczególne sytuacje  
i emocje bohaterów.  
 
Powieść ma w sobie tyle 
uroku, że nie zwracamy na 
pewne błędy Alexa a naj-
większą wadą jest fakt, że 
przychodzi taki moment, 
gdy musimy odstawić 
książkę na półkę. 
 

Adrianna Michalik  

,,Love, Rosie" 
Powieść ,,Love, Rosie", opowiada o życiu dwójki przyja-

ciół : Rossie Dunne oraz Alexa Stewarta, którzy urodzili się 

w Irlandii. Czytając listy, zapisy z czatów i pocztówki po-

znajemy około 50 lat życia naszych bohaterów.  

Podziemny  
labirynt 
"Podziemny labirynt" James'a Rollinsta to opowieść  

o tajemniczym lądzie ukrytym w Antarktyce, 3000 m pod 

wulkanem Erebus. Profesor Carter, słynąca  w naukowym 

świecie  z niesamowitych odkryć, postanawia udać się do 

tajemniczego miejsca odnalezionego przez doktora Blake-

ly'eya.  
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 20 marca w naszej szkole, 
jak co roku, odbył się 
Dzień Otwarty, zwany 
Żuberiadą. Wzięły w nich 
udział wszystkie oławskie 
gimnazja, odwiedzili nas 
też uczniowie z gimna-
zjum z Jelcza-Laskowic, 
Siechnic, Domaniowa, 
Wiązowa i Wierzbna. 
 

 Gospodarzami były klasy 
dziennikarskie, które pod 
okiem nauczycieli oprowa-
dzały klasy gimnazjalne po 
naszej szkole.  
Udało mi się zapytać kilka 
osób, które wzięły udział  
w tym wydarzeniu, co my-
ślą o organizacji i czy im 
się podobało.  
Dominika Kubicz mówiła: 

Ogólnie dni otwarte mi się 
podobały, były fajnie zorga-
nizowane i ciekawe. Naj-
bardziej spodobało mi się  
w klasie dziennikarskiej, 
hotelarskiej i projektowaniu 
reklam. Nauczyciele i ucz-
niowie ciekawie to przed-
stawili i potrafili zachęcić 
do wyboru ich klas. 
  

Z tego co mówili nasi 
młodsi koledzy można wy-
wnioskować, że Żuberiada 
to dobrze zorganizowana 
impreza, dzięki której pod-
jęcie decyzji o wyborze 
szkoły jest łatwiejsze. 
 

 
 

Emilka Domańska 

Otwieramy się na młodych 


