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GRACJAN TELĄŻKA TO NAJŻYCZLIWSZA 
OSOBA W SZKOLE! 
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OD REDAKCJI 

Szanowni Czytelnicy! 
 
 
 Listopadowy „Głos Żubra” zawiera wiele ciekawych informacji  na temat życia naszej 
szkoły. Reporterzy gazetki są czujni i reagują na  wydarzenia, starają się być wszędzie tam, 
gdzie coś się dzieje. 
 
 Tym razem przeczytacie o ciekawej akcji  zniechęcającej do  palenia papierosów oraz  
o jej rezultatach. Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o bardzo miłym dniu, czyli o Między-
narodowym Dniu Życzliwości. Przeczytajcie, co działo się w CKZiU w pewien piątek! 
Szkolne Centrum Informacji to miejsce, gdzie propaguje się czytanie. Wybrani uczniowie klas 
trzecich odwiedzają różne biblioteki w mieście, gdzie czytają dzieciom bajki. O tym też pisze-
my! 
 Na „rozkładówce” obszerny materiał o projekcie unijnym, w którym wzięli udział ucz-
niowie techników branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. Przeczytacie o tym także 
w „Gazecie Powiatowej—Wiadomości Oławskie”. 
Jak zawsze, polecamy ciekawy film. 
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W poniedziałek, 16 listo-
pada w Naszej szkole od-
była się akcja „Dzień bez 
papierosa”. Zamiast pale-
nia uczniowie mogli wy-
brać jabłka, sport   
i książki. 
 
W szkole rozwieszono pla-
katy z hasłami zniechęcają-
cymi do palenia. Nie zabra-
kło ich także tam, gdzie 
najczęściej spotyka się pa-
laczy, czyli poza terenem 
naszej szkoły.   
W SCI znajdowało się 
miejsce, w którym ucznio-
wie przez cały dzień mogli 
zostawiać swoje papierosy,  
a w zamian otrzymywali 
owoc bądź batonik.  
Kto pozbywał się większej 

ilości papierosów, otrzymy-
wał tzw. antypytacz.  Mógł 
go wykorzystać, na dowol-
nej lekcji , aby uniknąć 
pytania. 
Podczas długiej przerwy  
Agata Brodziak-Mikoda  
i Anna Pijanowska, nauczy-
cielki WF, zorganizowały 
pokaz aerobiku. Uczniowie 
zamiast wyjścia „na dym-
ka” mogli zdrowo i fajnie 
spędzić czas.  
Każdy mógł wybrać coś dla 
siebie i choć przez chwilę 
zapomnieć o papierosach.  
 
Akcja udała się. Uczniowie 
w sumie oddali ok. 50 pa-
pierosów. To płuca zdrow-
sze o te 50 małych trucizn.   
Następnego dnia Patrycja 

Grajeta, psycholog, 
odebrała telefon  
z jednej z wrocław-
skich rozgłośni 
radiowych, która 
zainteresowała się 
akcją w naszej 
szkole. Dziennika-
rze przeczytali  
o niej na faceboo-
kowym profilu 
CKZIU. 
 
Organizatorami 
wydarzenia były: 
M. Mikoda, P. Gra-
jeta, J. Puławska, 
A. Koniewicz , 
A.Brodziak—
Mikoda oraz A. Pijanowska 
 
 

Fot. Joanna Puławska 
Tekst: Joanna Maćków 

21 listopada obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień 
Życzliwości. Z tej okazji  
w wielu miejscach na świe-
cie organizuje się akcje  
i happeningi propagujące 
życzliwość, miłe usposobie-
nie i radość z życia. 
W tym roku o życzliwość  
w szkole zadbali uczniowie 
klasy 3C, którzy 20 listopa-
da rozdawali pierniki, liza-
ki i życzliwe uśmiechy. 
 
 Z samego rana i przez cztery 
kolejne przerwy przed szkołą 
witali nas uczniowie klasy 
3C, rozdając słodkości  
z życzliwym przekazem na 
cały dzień.  
Dzień wcześniej przeprowa-
dzono plebiscyt na najżycz-
liwszą osobę w szkole. Ucz-
niowie wszystkich klas wy-
pełniali ankietę, w której 
wskazywali konkretną oso-
bę.  
Wyniki plebiscytu ogłoszono   
w piątek, podczas długiej 
przerwy. Najwięcej osób 

głosowało na Gracjana Te-
lążkę z klasy 4A i to on 
otrzymał tytuł 
„Najżyczliwszej osoby  
w szkole” oraz nagrody.  
Dodatkową atrakcją dnia 
była maskotka - najlepszy 

przyjaciel Kubusia Puchatka, 
Tygrysek. Każdy mógł sobie 
zrobić z nim zdjęcie. 
Oficjalnie Dzień Życzliwości 
ustanowiony został w 1973 
roku. Młodzi Amerykanie 
zapoczątkowali to święto, 

aby „złagodzić”  konflikt 
między Egiptem a Izraelem.  
 

 
 

Tekst i fot. Ada Michalik 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

ZAMIAST PAPIEROSA!!! 

Pierwsi śmiałkowie w oddawaniu pa-
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Nasza szkoła także bierze 
udział w „Narodowym 

Programie Rozwoju Czy-
telnictwa” na lata 2016-

2020. Dotyczy on biblio-
tek szkolnych i pedago-

gicznych.  W NPRCz mo-
gą wziąć udział zarówno 

publiczne jak i niepu-
bliczne szkoły i biblioteki. 

Program ten ma za zada-
nie wspomóc rozwój czy-

telnictwa wśród dzieci  
i młodzieży.  

- Nasza szkoła ma szansę 

uzyskać dofinansowanie,  
w wyniku którego w biblio-
tece szkolnej pojawią się 
nowe książki—mówi Joan-
na Puławska, nauczyciel 

bibliotekarz.  
W latach 2016-2020 na 
zakup nowości wydawni-
czych (książek niebędących 
podręcznikami) zostanie 

przeznaczone 150 mln zł  
z budżetu państwa (MEN). 
Warunkiem przyznania 
wsparcia będzie zapewnie-

nie przez organy prowadzą-
ce szkoły i biblioteki peda-
gogiczne co najmniej 20 
proc. wkładu własnego na 
realizację zakupów.  

Wielkość środków przy-
znanych szkołom i bibliote-
kom pedagogicznym na 
zakup książek będzie zale-

żeć od liczby uczniów 
uprawnionych do korzysta-
nia z bibliotek. Maksymal-
ne wyniesie: 2.480 zł dla 
małych szkół (do 70 

uczniów); 4.000 zł dla 
średnich szkół (od 71 do 
170 uczniów); 12.000 zł 
dla dużych szkół (od 170 
uczniów); 4.600 zł dla bi-

bliotek pedagogicznych.  
Z tego wynika, że nasze 
Centrum może otrzymać 

nawet 12 000 na nowe 
książki. 

O wszystkich wydarze-

niach związanych z działa-
niami biblioteki szkolnej 
przeczytacie na facebooko-
wym profilu Sci Zsp oraz 
na blogu prowadzonym 

przez Joannę Puławską. 

Andżelika Kołtowska 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Jednym ze sposobów pro-
mowania czytelnictwa jest 

program „Kto czyta, ten 
żyje podwójnie”. 

Uczniowie CKZiU wraz  

z nauczycielami po raz kolej-
ny wzięli udział w tej akcji ". 

Polega ona na tym, że  starsi 

uczniowie idą z wizytą do 
szkół podstawowych i czyta-
ją dzieciom bajki. W tym 
miesiącu młodszym kolegom 
czytali uczniowie klasy 3A  

i 3D, Katarzyna Wuczko, 
Kornelia Łapuszyńska, Kuba 
KOcenda i Mateusz Sambor-
ski. Dzieciom najbardziej 
podobały się jednak dodat-

kowe atrakcje—musztra 
prezentowana i prowadzona 
przez chłopców  
z klasy mundurowej.   

W grudniowej edycji wezmą 
udział uczniowie z klasy 1G. 
Nasza szkoła odwiedzi rów-
nież Dom Opieki Społecznej 
w Oławie.  

 

Wiktoria Janu 

CZYTAĆ KAŻDY MOŻE 

NARODOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU CZYTELNICTWA W SZKOLE 

Rozporządzenie MEN, mówiące o wspieraniu czytelnictwa, umożliwi wdrożenie i wykonanie działań przewidzianych 
w 3. priorytecie „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów 
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  

Joanna Puławska 
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Pasowanie HO-GA-TUR 

CHOCHLĄ I KLUCZEM PRZYJĘCI W POCZET UCZNIÓW CKZIU 

14 listopada uczniowie 
CKZiU pojechali do Kra-
kowa na eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Klas Mundurowych.  
Naszą szkołę reprezentowali: 
Damian Półtorak, Wioleta 
Wiater i Nikola Zgondek  
z klasy 3D, Joanna Pasek  
i Karol Gradzik z klasy 2D 
oraz Rafał Jacek, uczeń klasy 

1A. 
Dwuosobowe zespoły pod-
czas eliminacji rywalizowały 
ze sobą w teście sprawno-
ściowym (tor przeszkód) 
oraz teście wiedzy (wiedza 
na temat służb munduro-
wych, historii, geografii  
i wiedzy o społeczeństwie). 
Uczniowie pokonywali tor 
przeszkód, mając związane 

ze sobą ręce. Najważniej-
szym założeniem organizato-
ra była współpraca w zespo-
łach. 
 
W turnieju wzięło udział 112 
zespołów z całego kraju, 90 
zakwalifikuje się do etapu 
ogólnopolskiego. Nieoficjal-
ne wyniki sa już znane: 
wszystkie trzy drużyny po-

walczą wiosną w Ostródzie. 
 
Opiekę podczas wyjazdu 
sprawowali: Anna Bielicka  
i  Tomasz Laferi. Uczniowie 
przygotowywali się do te-
stów z pomocą Edyty Dębic-
kiej. 
 
 

Beata Kaproń 

TURNIEJ KLAS MUNDUROWYCH 

PIERWSZY ETAP—KRAKÓW 2015 

Joanna Pasek i Karol Gradzik 
Fot. A.Bielicka 

6 listopada 2015 roku ko-
lejny rocznik uczniów tech-
ników z branży hotelar-
skiej i gastronomicznej 
wziął udział w uroczystym 
pasowaniu. 
 
Uczniowie klas 1G i 1H byli 
pasowani ogromnym klu-
czem hotelowym i chochlą. 
Ceremonii pasowania doko-
nały Maria Domaradzka, 
dyrektor CKZiU oraz Teresa 
Maraj, właścicielka Hotelu 
Oławian, w którym odbyła 

się impreza. 
Pierwszoklasiści zostali pod-
dani testowi wiedzy, przygo-
towanemu przez starszych 
kolegów. Pytania dotyczyły 
zagranicznych praktyk, 
przedstawionych wcześniej 
w prezentacjach. 
Pasowanie zorganizowali 
nauczyciele zawodowcy: 
Barbara Muller, Maria Ra-
taj—Bachul oraz Artur Mar-
szałek i uczniowie klasy 
2HT. 

M 
Fot. Patrycja Turczańska 
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 Do Malagi wyjechali ucznio-
wie Centrum, którzy pomyśl-
nie przeszli proces rekrutacji 
polegający na rozwiązaniu 
zadań testowych z wiedzy 
zawodowej, języka angielskie-
go oraz rozmowie kwalifika-
cyjnej w języku angielskim. 
Ponadto wzięto pod uwagę 
dotychczasowe osiągnięcia 
uczniów: średnią ocen z przed-
miotów zawodowych, języka 
angielskiego i oczywiście  
z zachowania (minimum po-
prawne). Kolejnym etapem 
było kilkumiesięczne przygo-
towanie językowe, kulturowe  
i zajęcia z pedagogiem szkol-
nym. Uczniowie poświęcili 
soboty na lekcje języka hisz-
pańskiego w Centrum Kulturo-
wym El Dorado. Wszystko po 
to, aby móc swobodnie zdoby-
wać nowe umiejętności zawo-
dowe w odmiennym środowi-

sku językowym i kulturowym. 
Malaga powitała obie grupy 
słonecznie i przyjaźnie. Jest 
miastem wielokulturowym, 
otwartym, bezpiecznym. Ucz-
niowie bardzo dobrze się  
w nim odnaleźli. Zakwatero-
wani byli w tradycyjnym, hisz-
pańskim domu i apartamentach 
mieszkalnych. Codzienne ży-
cie nie było lekkie: zakupy, 
sprzątanie, pranie, dostosowa-
nie się do grupy. To dobra 
szkoła życia dla młodych lu-
dzi.  
Największy stres to pierwsze 
dni praktyk: bariera językowa, 
umiejętności, wiedza. Ucznio-
wie byli podzieleni na kilka 
grup, w zależności od specjali-
zacji i miejsc stażu, którymi 
były hotele, ekskluzywne re-
stauracje i miejsca obsługi 
turystów. Wszyscy poradzili 
sobie bardzo dobrze! Okazało 

się, że standardy pracy w bran-
żach turystycznej, gastrono-
micznej i hotelarskiej są bar-
dzo podobne: zawsze liczy się 
klient a uprzejmość, życzli-
wość i uśmiech łamie wszyst-
kie bariery.  
W wolnym czasie uczniowie 
poznawali kulturę i atrakcje 
turystyczne gościnnej Hiszpa-
nii. Zwiedzili Malagę, klima-
tyczne Mijas, sławne Cordobę 
i Grenadę, przekroczyli grani-
cę pobliskiego Gibraltaru oraz 
podziwiali najwyższe pasmo 
górskie w Hiszpanii: Sierra 
Nevada. Gotowanie paelli, 
wieczór z flamenco, poznawa-
nie sekretów wyrobu słynnych 
surowych szynek, to przykła-
dowe atrakcje, które sprawiły, 
że cztery tygodnie minęły 
bardzo szybko. 

Jakie korzyści płyną z projek-
tu? Co po nim pozostanie? 
Przede wszystkim otwarcie na 
świat, umiejętność radzenia 
sobie w różnych sytuacjach 
zawodowych i życiowych, 
nowe znajomości, większa 
łatwość w posługiwaniu się 
językami obcymi, umiejętności 
zawodowe.     
- Uważam, że rynek pracy stoi 
przede mną otworem, poradzę 
sobie w kraju i za granicą, 
szkoła dobrze mnie przygoto-
wuje do tego i warto do niej 
chodzić. Czuję się Europejką – 
mówi Katarzyna Czyrnek z kl. 
III H Technikum Hotelarskie-
go.  
Uczestnicy projektu otrzymali: 
certyfikaty wystawiane przez 
pracodawców hiszpańskich, 
dokument Europass Mobil-
ność, certyfikaty  ukończenia 
kursów języka hiszpańskiego.  

ERASMUS+ 
PODSUMOWANIE PROJEKTU PRAKTYK 

„Europejskie praktyki – skokiem do zawodowej przyszłości” – to nazwa projektu realizowanego przez uczniów i nau-
czycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie w ramach programu unijnego Erasmus+ w latach 
2014-2015. 32 uczniów klas gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych miało możliwość odbywania czterotygodnio-
wych praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach hiszpańskich. Ostatnia grupa wróciła z Malagi pod koniec październi-
ka. 

Podczas wycieczki po okolicach Malagi Mateusz w pracy Gotowanie paelli 
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Program Erasmus+ został opra-
cowany tak, aby wspierać kraje 
uczestniczące w nim w zakresie 
efektywnego wykorzystywania 
potencjału kapitału społecznego 
oraz promowania idei uczenia 
się przez całe życie. Erasmus+ 
to również odpowiedź na po-
trzeby współczesnej Europy 
oraz wyzwania, które przed nią 
stoją. Program wszedł w życie  
1 stycznia 2014 r. i zastąpił 
dotychczasowe, m.in „Uczenie 
się przez całe życie”. Jego reali-
zacja zaplanowana jest na sie-
dem lat, czyli do roku 2020. 
Największy nacisk w nowym 
programie kładzie się na eduka-
cję formalną i pozaformalną, 
służącą rozwijaniu umiejętności 
uczniów, nauczycieli i pracow-

ników oraz poprawy ich sytuacji 
na rynku pracy.  W praktyce 
program Erasmus+ umożliwia 
zagraniczną mobilność – wyjaz-
dy w celach edukacyjnych. 
Dzięki niemu osoby uczące się 
zawodu mogą zdobyć praktycz-
ne doświadczenie zawodowe za 
granicą oraz podwyższać swoje 
umiejętności językowe. Nadzór 
nad programem Erasmus+  
w Polsce sprawują wspólnie: 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej, Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki. W Polsce funkcję Narodowej 
Agencji Programu Erasmus+ 
pełni Fundacja Rozwoju Syste-
mu Edukacji z siedzibą w War-
szawie. Realizację projektu  

w CKZiU w Oławie wspie-
rał organ prowadzący – 
Starostwo Powiatowe  
w Oławie. 

Zespół projektowy 

 

Uczestnicy wyjazdu wrzesień/październik: Anna Kapaczyńska , Aleksandra Laszkowska , Karol Mykita , 
Paulina Cygańska, Mateusz Sucharski , Katarzyna Czyrnek , Kacper Radlak , Iza Garczyńska , Sandra 
Woroniecka , Oliwia Szymańska , Natalia Jaśkowska , Natalia Suszak , Natalia Kądziołka , Kamila Jasz-
czyszyn , Karolina Matemisz , Malwina Skoneczna  

Uczennice klasy 3G (gastronomicznej) odbywały praktykę w eks-
kluzywnej restauracji, w centrum Malagi. 
Po prawej: monitoring przeprowadzony przez wicedyrektora i opie-
kunów. (fot. EkipEuropa) 

Paulina w miejscu swoich 
praktyk. Pracowała na zmianę 
z Karolem. 
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7 grudnia, w poniedziałek 
naszą szkołę odwiedzi 
Święty Mikołaj wraz ze 
swym orszakiem.  
 
Nagrodzi nie tylko grzecz-
ne dzieci, ale wszystkich 
obecnych w tym dniu  
w szkole. Podczas długiej 
przerwy będzie można zro-
bić sobie pamiątkowe zdję-
cie ze Świętym Mikołajem. 
Jego wizyta będzie połą-

czona ze zbiórką pieniędzy  
na charytatywną akcję 
"Góra Grosza".  Ponadto 
każdy, kto 7 grudnia przyj-
dzie do szkoły w czapce 
Mikołaja, uniknie w tym 
dniu pytania!   Będą elfy, 
śnieżynki a w rolę Świętego 
Mikołaja wcieli się Tomasz 
Lipski.  

Kuba Kulczycki 
  

 

Jeździec— 
nowy zawód 
6 listopada Minister Edukacji Narodowej podpisała rozpo-
rządzenia dotyczące nowych zawodów – jednym z nich jest 
jeździec. 

 Celem wprowadzenia takie-
go zawodu do klasyfikacji 
jest przede wszystkim  kształ-
cenie młodych ludzi w tym 
kierunku, co powinno prowa-
dzić do odbudowania pol-
skich sportów konnych.  
Jest to interesująca propozy-
cja dla wszystkich tych, któ-
rych pasjonują konie, jeź-
dziectwo oraz zdobycie wie-
dzy teoretycznej i praktycz-
nej w tej dziedzinie. Szkoły 
chcą stworzyć bazę dla roz-
woju jeździectwa, co przy-
czyni się do wzrostu zapo-
trzebowania, np. na instrukto-
rów, hodowców czy trene-
rów. 
Myślę, że to bardzo dobra 
wiadomość dla osób, których 
pasją jest jeździectwo  
– w tym przypadku nawet dla 
mnie. Każdy „koniarz” 
wie,  że w Polsce ten sport  
jest w trudnej sytuacji, ponie-
waż jest mało popularny  
i uważany po prostu za... 

nudny. Kolejnym problemem 
są niestety – finanse, jeź-
dziectwo jest dość drogie, 
dlatego wsparcie ze strony 
szkół byłoby naprawdę do-
brym rozwiązaniem.   
Uważam, że jest wiele osób, 
które jeżdżą, bądź chciałyby 
jeździć, jednak nie mają moż-
liwości, aby realizować swoje 
hobby. Dla młodych ludzi 
mógłby to być także sposób 
na życie. 
 
 Dzięki popularyzowaniu 
tego sportu, może (mam 
przynajmniej taką nadzieję)  
zmieniłoby się nastawienie 
do jeździectwa. Jest to przede 
wszystkim nawiązanie więzi 
z koniem oraz ciężka praca, 
która wymaga wielu poświę-
ceń. 
 
 

Kaja Czarnowusy 

Mikołaj tuż, tuż 

Fot. Archiwum Kai Czarnowusy 

Fot. Kuba Kulczycki 
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ZŁOTE ŻUBRY 
 
 
5 grudnia tego roku odbę-
dzie się rozdanie Złotych 
Żubrów 2015. 
 
Nagrody przyznawane są 
od 4 lat w czterech katego-
riach. Dwie przeznaczone 
są dla uczniów klasy 3D 
dziennikarskiej w kategorii 
dziennikarz roku i fotograf 
lub grafik roku. Trzecia 
nagroda trafia do absolwen-
ta klasy dziennikarskiej, 
który pomimo ukończenia 
szkoły rozwija zaintereso-
wania dziennikarskie. 
Ostatnia statuetka przyzna-
wana jest instytucji albo 
osobie,  które przez minio-
ny rok wspierały naszych 
dziennikarzy, dbały o ich 
wykształcenie i rozwój.  
Laureatów Złotego Żubra 
wybierają zawsze ucznio-

wie klasy 3D. 
Czym jest Złoty Żubr i kto 
go tworzy? 
Statuetką jest bizon amery-
kański, potocznie zwany 
żubrem, z kolekcji figurek 
produkowanych przez jedną 
z firm. Gumowe żubry  są  
malowane złotym sprejem 
przez uczniów naszej szko-
ły, podstawę na warsztatach  
(pod okiem Andrzeja Bart-
kiewicza, nauczyciela 
przedmiotów zawodowych)
tworzy klasa mechaniczna. 
Pomalowane na złoto żubry 
są przytwierdzane do meta-
lowych podstawek z napi-
sem „Złoty Żubr”. W tym  
roku po raz piąty przyznane 
będą nagrody. Początkowo 
laureatów nagradzano jedy-
nie dyplomami. Statuetki 
zastąpiły je dwa lata temu. 
 

 
Emilka Domańska 

 
 
 
 
 
 

W KLIMACIE ŻUBRA 
Żubr jest maskotką naszego Centrum. Stało się tak za sprawą dawnej, potocznej nazwy szkoły „Żubrówa”. 
Szkolna gazetka ma w nazwie żubra, dzień otwarty odbywa się pod hasłem żubra, uczniowie klas dzienni-
karskich przyznają nagrody—Złote Żubry a nauczyciele organizują konkursy z żubrami. 

ŻUBR WIDZIANY 
MOIMI OCZAMI 
 
„Dziwny żubr widziany 
dziwnymi oczami” to zwy-
cięska praca konkursowa 
Ewy Bartniczuk z klasy 
2C. 
 
Wyróżnienia otrzymały  
– Justyna Kiedrowicz z klasy 
II C za pracowitą i utalento-
waną żeńską postać Żubra, 
oraz Natalia Bartkiewicz  
z klasy I R za umiejętny do-
bór kolorów, kształtów  
i precyzję ruchu przy tworze-
niu Żubra na papierze.  
Konkurs "Żubr widziany 
moimi oczami" został ogło-
szony przez Katarzynę Na-
zar. Jego celem było pozna-
nie uczniowskich wyobrażeń 
żubra. Prace okazały się bar-
dzo kreatywne. 
  Informacje o konkursie 

graficznym zostały umiesz-
czone na stronie szkoły oraz 
obok sali 28. Zadanie pole-
gało na stworzeniu własnej 
wizji żubra na plakacie for-
matu A3.  Na konkurs zosta-
ło zgłoszonych 7 prac,  
4 w formie cyfrowej i 3 pra-
ce analogowe. Materiały 
cechował wyrównany po-
ziom.  
 
Żubr nie został jednak przy-
padkowym bohaterem kon-
kursu, od lat nasza szkoła 
jest związana z jego wize-
runkiem. . 
                
 
 
 
 
 
 
 
                Szymon Kasprzak 

Fot. MM 

Fot. Emilka Domańska 

Fot. K.Nazar 
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Również Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Oławie 
przyłączyło się do akcji. 
We wtorek 13.10.2015  
w szkole zostały zorgani-
zowane zajęcia z koszy-
kówki. Uczniowie mieli 
okazję potrenować z Ma-
ciejem Zielińskim 69-
krotnym reprezentantem 
Polski, ikoną koszykar-
skiego Śląska Wrocław.  
 
 
Były to zajęcia koszykar-
skie z elementami zabawy 
w ramach akcji „Stop 
zwolnieniom z WF-u”.  
Głównym celem zajęć,  
a także wszystkich innych 
tego typu akcji, było i jest  
zachęcenie młodzieży do 
aktywnego brania udziału 
w lekcji W-F i ćwiczenia 
nie tylko w szkole. 
Sport wychodzi nam, mło-
dym ludziom, na zdrowie. 
Trzeba się ruszać, szcze-
gólnie w dobie kompute-
rów, internetu. Młodzież  
dużo czasu spędza w ser-
wisach internetowych, dla-
tego warto zadbać o zdro-
wie.  
- Warto organizować takie 
zajęcia, nawet jeśli dzięki 
temu przekonamy tylko 

jedną, czy dwie osoby. Jeśli 
zaczną uprawiać sport, to 
osiągniemy sukces—mówi 
Maciej Zieliński.— Ja za-
cząłem grać w koszykówkę, 
ponieważ moi rodzice także 
uprawiali ten sport. Można 
powiedzieć, że zostałem 
przez nich przypilnowany. 
Zadbali o to, abym 
„wsiąkł” w ten sport. Na 
początku średnio mi się to 
podobało, grałem w piłkę 

ręczną, ale wiadomo, pre-
sja rodziców była duża, 
dlatego zostałem przy ko-
szykówce. 
Moda na siedzenie przed 
telewizorem oraz spędza-
nie czasu przed kompute-
rem spowodowały, że mło-
dzież jest coraz mniej ak-
tywna – wyjaśnia Minister 
Sportu i Turystyki Adam 
Korol. Stąd kampania 
„Stop zwolnieniom z WF”, 

skierowana przede wszyst-
kim do młodzieży gimna-
zjalnej i ponadgimnazjal-
nej. Akcja ma na celu za-
pobieganie zwolnieniom  
z lekcji WF-u i pokazanie, 
że sport jest doskonałym 
sposobem na spędzanie 
wolnego czasu wraz z ró-
wieśnikami. 
 
 
                    Beata Kaproń  

STOP ZWOLNIENIOM Z WF! 
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że coraz mniej dzieci i młodzieży 
uprawia sport. Liczba zwolnień z zajęć WF także utrzymuje się na stałym poziomie, dlatego szkoły prowadzą różne 
działania propagujące sport. 

 

Fot. A.Bielicka 
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Walka z czasem 
Wieczna młodość, piękny 
wygląd, bez zmarszczek  
i siwych włosów? Brzmi 
jak marzenia większości  
z nas. Kto z nas nie chciał 
być nieśmiertelny? Przecież 
to tak pięknie brzmi. Zagłę-
biając się jednak bardziej  
w problem, okazuje się, że 
byłoby to najgorsze, co 
mogłoby nas spotkać.  
W filmie "Wiek Adaline" 
Lee Toland Krieger znako-
micie wyjaśnia nam, jaką 
rolę  czas odgrywa w na-
szym życiu.  
  
Adaline Bowman urodziła 
się na początku XX wieku, 
wyszła za mąż, urodziła 
córkę, została wdową. 
Przez pierwsze 29 lat swo-
jego życia była normalną 
kobietą. Z pozoru kolejna, 
przewidywalna fabuła, ro-
dem z hollywoodzkiego 
melodramatu. Sytuacja 
zmienia się, kiedy pewnej 
feralnej nocy Adaline ulega 
wypadkowi. Dochodzi do 
magicznego, trudnego do  
wyjaśnienia zdarzenia.  
Zegar biologiczny kobiety 
się zatrzymuje. Adaline 
staje się jedyną, niezmienną 
osobą w świecie pozostają-
cym w ciągłym ruchu.   
Wiecznie młoda,  zaczyna 
ciągłą ucieczkę, ukrywanie 
się, zmianę tożsamości co 
10 lat, nieskończony proces 
tymczasowości. Adaline 
musi porzucić myśl o zwy-
czajnym życiu, nauczyć się 
nie angażować uczuciowo, 
zapomnieć o stałych rela-
cjach. Najgorsze jednak 
okazuje się bierne przyglą-
danie procesowi starzenia, 
które zna tylko z obserwa-
cji, a nie z autopsji. 
  
Adaline jest uwięziona  
w pułapce czasu. Nie ma 

możliwości zazna-
nia prawdziwej 
miłości, która, jak 
twierdzi, jest wte-
dy, gdy możemy 
się przy kimś ze-
starzeć. Uczucia 
jednak zwyciężają 
i zmuszają Adali-
ne do zmiany jej 
dotychczasowych 
przekonań. Kiedy 
kobieta poznaje 
przystojnego męż-
czyznę, postana-
wia zawalczyć  
o swoje szczęście, 
którego wcześniej 
nie była w stanie 
zaznać. Kolejne 
wydarzenia  
w zaskakujący 
sposób zmieniają 
dalsze losy boha-
terki, a miłość 
pozwala zawal-
czyć jej o długo 
oczekiwane szczę-
ście.  
  
Film wydaje się 
być klasycznym 
melodramatem  
z potężną dawką 
emocji, wzruszeń  
i dylematów ży-
ciowych. Jednak 
nuta baśniowości 
czyni go niezwy-
kłym.  
"Wiek Adaline" 
ma w sobie ele-
menty bajki, odno-
simy wrażenie, że znamy tę 
historię, ale mimo wszystko 
chcemy słuchać jej dalej. 
Dlatego brak oryginalności 
tej historii nie jest dla nas 
niczym rozczarowującym, 
wręcz przeciwnie, stanowi 
gwarancję tego, że film nie 
zawiedzie naszych oczeki-
wań. Jedynym elementem, 
który psuje magię całego 
filmu, jest typowe hollywo-

odzkie zakończenie z happy 
endem. W jednym momen-
cie, gdy zagłębiliśmy się  
w nadzwyczajne życie bo-
haterki, wszystko się zmie-
nia...  
  
Ta urocza opowieść o magii 
miłości i silnej woli, po-
zwala nam na chwilę ode-
rwać się od rzeczywistości, 
skłania do refleksji nad 

własnym życiem i wyjaśnia 
znaczenie czasu. Jest to 
idealny film na zimny, je-
sienny wieczór.  
  
 

 
 

Beata Kaproń  
 

(Wykorzystano oficjalny 
plakat do filmu) 

„Walka z czasem” 
 
Recenzja filmu „Wiek Adaline” 
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