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OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! 
 
W majowym wydaniu Głosu Żubra mamy dla Was wiele ciekawych 
artykułów. Ada Draguła przedstawi reportaż o  adopcji psów ze 
schroniska a Ela Wyskiel przeprowadziła wywiad z przedstawicielami 
fundacji METRO—„Łamiemy bariery z fundacją „Metro”. Dowiemy 
się, jak wolontariusze działają na rzecz niepełnosprawnych? Co wno-
szą do ich życia?  
 Uczniowie z klas dziennikarskich w naszej szkole zaangażowali się  
w projekt filmowy i nakręcili film, który zmusi nas do powrotu w 1945 
rok i przyjrzenia się trudnej sytuacji oławian w tamtym czasie.   
Natomiast policjanci zmierzyli się z wyzwaniem życia na obozie tak-
tyczno– sprawnościowym. Czy przełamali swoje lęki?  
Ostatnie spotkanie z Paulem Walkerem i prawdziwa „jazda bez trzy-
manki”.  
Zajrzyjcie i sprawdźcie, co nasza redaktorka pisze o mrocznej opo-
wieści S. Kinga. Co może istnieć po drugiej stronie życia, czyli recen-
zja książki „Przebudzenie”.  
Zbliża się lato, więc koniecznie przeczytajcie nasz reportaż o słonecz-
nej Maladze w południowej Hiszpanii. Słońce, plaża, woda. Własnie 
tam nasi uczniowie odbywali miesięczne praktyki. A że minął maj, a to 
miesiąc matur, mamy dla Was tekst o zmaganiach tegorocznych ab-
solwentów. 

 
 

Andżelika Kołtowska, redaktor naczelna 
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Justyna Niestrzęba z 3G: 
W Maladze odbywałyśmy 
praktyki w ,,Restaurante la 
reservcz 12", gdzie pozna-
wałyśmy tajniki kuchni 
hiszpańskiej, obyczaje oraz 
zajmowałyśmy się obsługą 
baru i gości. Kiedy miały-
śmy wolne, mogłyśmy zwie-
dzać Malagę albo pójść na 
plażę. W weekendy cała 
grupa wyjeżdżała na wy-
cieczki, dzięki którym lepiej 
poznaliśmy wszyscy te rejo-
ny Hiszpanii. Zwiedziliśmy 
miasta takie jak: Gibraltar, 
Kordoba i Mijas. Ostatni 
ego dnia czekał nas rejs 
statkiem. 
Paulina Skwarek z 3G: 
Zaczynałyśmy pracę o 12  
a kończyłyśmy o 17. Oprócz 
praktyk w restauracji, mia-
łyśmy również 15 godzin 

nauki języka hiszpańskiego.  
Podczas wyjazdu uczniami 
opiekowali się nauczyciele  
przedmiotów zawodowych 
i języka angielskiego: 
Barbara Muller i Małgorza-
ta Słabicka-Kędra oraz 
Artur Marszałek i Anna 
Dylewska. Dla wszystkich 
wyjazd był bardzo 
ekscytujący. Nauczyciele 
zauważyli większą pewność 
siebie uczniów, mniejsze 
kłopoty z przyswajaniem 
języków obcych oraz moty-
wacją do ich nauki.  
Uczestnicy wrócili 
uśmiechnięci i opaleni  
z nowym bagażem do-
świadczeń. 
W październiku do Malagi 
wyjeżdża kolejna grupa 
uczniów, a w następnym 
roku jeszcze dwie, tym ra-

zem do Lizbony i na Wy-
spy Kanaryjskie. Szkoła 
wygrała bowiem trzeci raz 
w konkursie projektów  

w ramach Erasmus+. 
 
                   Ada Michalik  

SZKOŁA W HISZPAŃSKIEJ MALADZE 

Grupa uczniów z klas trzecich ho-ga-tur, wyjechała na praktyki do Malagi. Uczniowie wzięli udział w projekcie  
 - ,,Europejskie praktyki - skokiem do zawodowej przyszłości", który był sfinansowany w ramach programu Era-
smus+.  Nasi uczniowie mieszkali w wynajętych domach i  apartamentach. Praktyki odbywali w zależności od profilu 
klasy w hotelu, restauracji lub w punkcie obsługi turystycznej.  

Zdjęcia pochodzą z archiwum projektu. 
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Poprosiliśmy Karolinę Kar-
wan z klasy 1 G, aby nam 
cos poleciła. Jej zdaniem, 
lodowe ciasto truskawkowe 
jest idealne na letnie upały. 
Nie zawiera ono produktów 
mlecznych, więc mogą być 
też spożywane przez osoby 
na diecie bezmlecznej. 
 
 Składniki: 
100 g herbatników lub bisz-
koptów 
 60 g stopionego masła 
(roślinnego lub margaryny) 
 40 g rozdrobnionych tru-
skawek 
 skórka cytrynowa (z jednej 
cytryny) 
 pół szklanki cukru  
 2 białka 
    
Sposób przygotowania: 
 1. Pokrusz herbatniki. 
 2. Wymieszaj herbatniki z 
roztopionym masłem i wy-
lep masą dno małej tortow-

nicy . 
 3. Włóż tortownicę na 30 
minut do lodówki.   
 4. Białka ubij z cukrem, 
dodaj pokrojone truskawki 
i skórkę cytrynową. 
 5. Masę truskawkową 
przełóż na schłodzo-
ny  ciasteczkowy spód. 
 6. Tortownicę przykryj 
folią spożywczą i wstaw do 
zamrażarki na co najmniej 
3 godziny. 
 7. Lodowe ciasto truskaw-
kowe udekoruj owocami.  
 
 
Przepis na podstawie po-
mysłu Annabel Langbe-
in  "Kuchnia w wolnym 
stylu". 
  
 
 
 
 
Zebrała: Emilka Domańska 

Konkursy powiatowe 

 
XIII Powiatowy Konkurs 
o Krajach Niemieckoję-
zycznych: 
W etapie ustnym drużyno-
wo II miejsce zajęli ucz-
niowie z Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Usta-
wicznego w Oławie, 
 
X Powiatowy Konkurs 
Informatyczny: 
W kategorii plakat nauko-
wy: 
Nagrodę główną otrzymał: 
Jakub Kaczkowski z 2C  
w CKZiU w Oławie, 
W kategorii plakat promu-
jący naukę matematyki 
wyróżnienie otrzymał Ra-
dosław Łubnicki z 2C, 
także z CKZiU w Oławie. 
 
 

XII edycja Powiatowego 
Konkursu „Fotoreportaż 
z Dnia Przedsiębiorczo-
ści”: 
II miejsce: Agnieszka Ja-
siewicz z CKZiU w Oła-
wie (kl. 1D), 
III miejsce: Andżelika 
Kołtowska z CKZiU  
w Oławie (kl. 1D) 
Wyróżnienie otrzymali: 
 Dawid Osika, klasa 2T  
z CKZiU w Oławie. 
 
Ewa Trawka otrzymała 
wyróżnienie w VIII Powia-
towym Konkursie Wiedzy 
o Krajach Anglojęzycz-
nych. 
 

 
Andżelika Kołtowska 

Fot. Zasoby Starostwa 
Powiatowego w Oławie 

CIASTO LODOWE 

14 maja 2015 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Oławie, odbyło się posumo-
wanie siedmiu konkursów na szczeblu powiatowym. 
Narody dla laureatów konkursów i nauczycieli za prze-
prowadzenie konkursów wręczyła Bożena Worek, wice-
starościna powiatu oławskiego. Wśród nagrodzonych 
byli także uczniowie naszej szkoły. 

W szkole od kilku lat działa klasa gastronomiczna. Jakiś 
czas temu w gazetce ukazywały się przepisy polecane 
przez uczniów klas gastronomicznych. Teraz postanowili-
śmy do tego wrócić. 
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W tym roku po raz ostatni 

uczniowie technikum 

przygotowywali prezenta-

cję na ustny egzamin ma-

turalny z języka polskie-

go.  

Często było tak, że duża 

liczba uczniów nie przygo-

towywała się samodzielnie, 

ale zlecała innym odpłatne 

wykonanie zadania. Matura 

2015 wprowadziła no-

wą formę egzaminu ustnego 

z języka polskiego. Zdający 

losowali zadanie, które do-

tyczyło interpretacji tekstu 

literackiego, popularnonau-

kowego, bądź ikonograficz-

nego (plakatu, okładki 

książki). W tym roku taki 

egzamin zdawali uczniowie 

LO, czyli z klasy 3D. 

Egzamin odbywał się na 

tzw. zakładkę – jedna osoba 

odpowiadała, druga nato-

miast przygotowywała się 

do odpowiedzi. Nasi absol-

wenci LO– Katarzyna Ko-

secka i Marcin Miśta zgo-

dzili się opowiedzieć o tym, 

jakie emocje towarzyszyły 

im podczas tegorocznej 

matury.   

Kasia uważa, że matura to 

wielki stres. Wspomina, że 

nie potrafiła nawet otwo-

rzyć koperty z pytaniami. 

Miała 15 minut na przygo-

towanie się. Było to trudne, 

ponieważ w tym samym 

czasie odpowiadała jej ko-

leżanka. Gdy naszedł jej 

czas, pani z komisji popro-

siła ją, aby podeszła do 

stolika bliżej. Odpowiadała 

kilka minut, a następnie 

zostały jej zadane pytania 

od komisji. 

Kasia Kosecka: Do matury 

przygotowywałam się przez 

3 lata liceum, a ostatni ty-

dzień powtarzałam sobie 

najważniejsze zagadnienia 

do lektur. Jeszcze dzień 

przed maturą czytałam 

streszczenia. 

Podobnie było u Marcina: 

Do egzaminu przygotowy-

wałem się całe 3 lata li-

ceum, a przed maturą po-

wtórzyłem sobie lektury. 

Nasi maturzyści bardzo się 

stresowali, ale mimo 

wszystko uważają, że po-

szło im całkiem dobrze. 

Myślimy, że to kwestia tego 

jak, kto się uczył i przygo-

towywał do egzaminu doj-

rzałości.  

Obowiązkiem każdego ma-

turzysty był jeszcze jeden 

egzamin ustny — z języka 

obcego. Większość wybrała 

język angielski. Niemiecki 

zdawało około 30 osób. 

 

Marta Muchorowska,  

Kuba Kulczycki 

Fot. MM 

MATURY USTNE 2015, CZYLI NIE  
TAKI DIABEŁ STRASZNY... 

Uczniowie klas 
1A i 2D wzięli 
udział w spotka-
niu w ramach 
programu 
"Profilaktyka  
a Ty". 
 
 
 
1 czerwca 2015 
roku w centrum 
miasta młodzież 
(także z innych 
szkół) pokazywa-
ła, że jest wolna 
od narkotyków  
i uzależnień. 
Charakterystycz-
nym elementem 
spotkania było 
wspólne wykony-
wanie gestu wy-
bijania rytmu 
serca przez 60 
sekund.   Przeciw przemocy 
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  Pierwszego dnia pogoda nie 
do końca dopisała. Po wyj-
ściu z autobusu, spotkali-
śmy się z panami odpowie-
dzialnymi za szkolenie. 
Gdy usłyszeliśmy pierwsze 
komendy, większość z nas 
chciała wracać. Panowie 
byli stanowczy, a ich ton 
nieznoszący sprzeciwu. Po 
podziale na plutony i wy-
znaczeniu dowódców, zo-
stały przydzielone nam po-
koje. Po zakwaterowaniu 
się poszliśmy na wykład 
dotyczący wspinaczki. Pan 
Wojtek opowiedział nam 
wszystko o karabinkach, 
ósemkach, Ankach - ma-
łych i dużych, więc wstęp-
nie byliśmy gotowi na 
wspinaczkę. Po wykładzie 
poszliśmy na...drugi wy-
kład. Tym razem tematem 
była pierwsza pomoc. Pan 
Grzegorz wprowadził nas  
w temat ratowania ludzkie-
go życia. Po zajęciach prak-
tycznych przyszedł czas na 
praktykę. 
  
Spotkaliśmy się z panem 
majorem na niewielkiej 
polance, by nauczyć się 
prawidłowo trzymać broń, 
skutecznie stosować 
''taktykę jeża'', przyczaić się 
zza drzewa i jak najszybciej 
znaleźć wroga. Niestety, w 
pierwszym dniu nie było 
mowy o zlikwidowaniu 
wroga, ponieważ mieliśmy 
do dyspozycji jedynie gu-
mowe kałasznikowy. Potem 
przyszedł czas na praktycz-
ne zastosowanie wiedzy na 
temat wspinaczki, czemu 
towarzyszyła niezwykle 
przyjemna atmosfera. Wie-
czorem znowu pierwsza 
pomoc i czas na odetchnię-
cie przed dniem drugim, 
który wymagał od nas jesz-
cze większego wysiłku. 
 

W prawo zwrot!!!! 
 
OBÓZ TAKTYCZNY DLA KLAS POLICYJNYCH 

4 maja uczniowie klas 1D i 2D o profilu policyjnym pojechały na obóz szkolenia 
taktyczno-wojskowego. 
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Dzień drugi. Szybka pobud-
ka, śniadanie i pięć godzin 
biegania po lesie. Mimo to 
nie narzekaliśmy, ponieważ 
mieliśmy grać w paintball'a. 
Szybkie przygotowanie  
i pierwsze ofiary, pierwsi 
zwycięzcy i pierwsze rany. 
Jak się okazało, paintball 
nie jest całkiem bezbolesny, 
szczególnie jak zostaje nam 
wielki siniak na dłoni, ple-
cach lub brzuchu. Bolało, 
ale nikt się tym nie przejął. 
Każdy z wielką niecierpli-
wością czekał na swój mecz 
i z równie wielką niecierpli-
wością na swoją wygraną. 
Również na wspinaczkę 
mieliśmy pięć godzin. Co 
prawda, nie wszystkim uda-
ło się pokonać lęk wysoko-
ści, ale większość przeła-
mała się i dała z siebie na-
prawdę wszystko. Po 
wszystkich zajęciach, zmę-
czeni wróciliśmy do ośrod-

ka na zajęcia praktyczne z 
pierwszej pomocy. Lała się 
krew (sztuczna oczywiście). 
Tego wieczora udało nam 
się uratować wielu ludzi , 
więc możemy być z siebie 
dumni. 
  
Ostatniego dnia przyszedł 
czas pożegnania, rozdania 
certyfikatów i...smutku, że 
obóz nie trwa dłużej. 
 
Obóz zorganizowała Anna 
Bielicka, nauczycielka wy-
chowania fizycznego. Opie-
kunami były także: Agata 
Brodziak i Marta Mikoda. 
Szkoła otrzymała potwier-
dzenie udziału w szkole-
niach: sanitarnym, obsługi 
AED, technik linowych, 
taktyki piechoty górskiej i 
szkolenia kryzysowego. 
Zajęcia przygotowała firma  
Kadet.Pl, która przekazała 
także film z obozu. Można  

na go zobaczyć szkolnym 
kanale w serwisie You Tu-
be. 
 
Tym razem w obozie wzięli 
udział głównie uczniowie 
klas policyjnych. Kolejny 
wyjazd prawdopodobnie 
odbędzie się jesienią tego 
roku i będzie mógł w nim 
uczestniczyć każdy uczeń 

klas policyjnych i munduro-
wych. Zgłoszenie przyjmu-
je Anna Bielicka (pokój 
nauczycieli WF). Ilość 
miejsc ograniczona. Koszt 
zależy od opcji, którą wy-
biorą uczniowie. 
 

Klaudia Buczak 
Fot. Kadet.pl 
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Według specjalisty  
- Każdy pies ze schroniska 
niesie swój własny bagaż psich 
doświadczeń. Każde zwierzę 
było w jakiś sposób wychowa-
ny, ma swoje przyzwyczajenia. 
Im starsza psina, tym gorzej ją 
zmienić. Nie zawsze znamy 
powód pobytu zwierzęcia  
w schronisku. Bardzo rzadko 
zdarza się, że pochodzą one  
z dobrych domów w których 
były kochane i rozpieszczane. 
Często pochodzą  
z „patologicznych” środowisk 
gdzie były bite, głodzone lub 
trzymane w ciasnych klatkach 
wraz z kilkoma innymi, czy 
porzucone - mówi Łukasz 
Kotapski lekarz weterynarii  
z lecznicy dla zwierząt Kot  
i pies w Oławie. 
 
Ze świata 
Wielokrotnie w mediach moż-
na usłyszeć o okrucieństwie 
wobec psów. Coraz częściej 
zdarza się, że ludzie tracą swo-
je „ludzkie odruchy” i porzu-
cają psy w lasach lub wyrzuca-
ją je z jadących samochodów, 
tylko dlatego, że już nie są 
małe i słodkie i  „tak ładne jak 
kiedyś” lub po prostu prze-
szkadzają w domu. Jednak 
zwierzę to nie rzecz i poprzez 
adopcję właśnie możemy po-
darować mu nowe, często 
lepsze życie, szansę na przy-
szłość. 
 
Świadoma decyzja 
Kiedy decydujemy się na przy-
garnięcie psiaka, należy prze-
myśleć wszystkie za i przeciw. 
Zastanowić się, ile mamy wol-
nego czasu, jakie są nasze 
dotychczasowe doświadczenia 
w opiece nad zwierzętami  
i jakie warunki możemy mu 
zapewnić. Nie należy trakto-
wać zwierzęcia przedmiotowo, 
na przykład jak prezentu. Wy-
bór psa powinien być podykto-
wany naszym stylem życia  
i naszymi oczekiwaniami wo-
bec niego, na przykład kana-
powca lub psa stróżującego.  
W schronisku pracują osoby, 

które chętnie pomogą nam  
w wyborze odpowiedniego psa 
i są do tego w odpowiedni 
sposób przygotowane . Adop-
cja zwierzęcia wiąże się  
z wizytami u weterynarza, 
zakupem przedmiotów co-
dziennego użytku i pielęgnacji, 

takich jak legowisko czy za-
bawki oraz odpowiedniej kar-
my. 
 
Opinie są podzielone 
- Moim zdaniem adopcja psa 
to poważna decyzja, ale bardzo 
korzystna. Nowy właściciel 

zyskuje wspaniałego przyja-
ciela i towarzysza często na 
całe życie, a czworonóg zysku-
je nowy kochający dom. Ja 
sama przygarnęłam trzy lata 
temu czarnego mieszańca wy-
żła. Decyzja padła właśnie na 
niego ze względu na wielkość 
psa adekwatną do wielkości 
mojej posesji . Psiak był wtedy 
młody a ja miałam małą córkę, 
dla której był wspaniałym 
kompanem zabaw na świeżym 
powietrzu – mówi Joanna 
Nowak właścicielka adopto-
wanego psa. 
- Pies to duża odpowiedzial-
ność. Zwłaszcza taki, który 
przeszedł wiele w życiu  
a przecież takich w schroni-
skach jest najwięcej. Moim 
zdaniem, to duże wyzwanie, 
aby pomóc mu zapomnieć  
o okrucieństwach z dotychcza-
sowego życia i chyba nigdy 
bym się na to nie zdecydował 
– mówi Stanisław Koroniew-
ski zastanawiający się nad 
wyborem odpowiedniego 
zwierzaka.  
 
Resocjalizacja jest możliwa 
Pamiętajmy, że każdy pies, jak 
i każdy człowiek, jest inny. Ma 

inny charakter, 
inne doświad-
czenia  
i przeżycia. 
Możliwe, że 
trafisz na psa 
„po przejściach” 
i będziesz po-
trzebował po-
mocy specjali-
sty. Jednak 
naprawdę nie 
ma sensu się 
tym zamartwiać  
i poddawać, 
tylko działać. 

Żyjemy w XXI wieku – epoce 
psich psychologów i behawio-
rystów. Pies na pewno odwza-
jemni poświęcony czas oraz 
podarowaną miłość i stanie się 
członkiem naszej rodziny.  
 

 
Ada Draguła 

Ciężka decyzja  
o adopcji psa ze schroniska 
Kiedy przychodzi czas na wybór czworonożnego przyjaciela, mamy dwa wyjścia: kupno zwierzęcia z hodowli lub 
adopcja ze schroniska. Opinie na temat adoptowanych psów są różne. Jedni twierdzą że to cudowni i oddani towa-
rzysze swoich nowych właścicieli, inni sądzą, że przyszłego właściciela czekają same problemy.  
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Ela Wyskiel: Kim są założy-
ciele  Fundacji Metro?  
 
Michał Świderski: Jolanta 
Świderska, Fundator Fundacji 
Metro, osoba z wizją, do reali-
zacji której systematycznie 
dąży. Jest pomysłodawczynią  
projektów realizowanych 
przez Fundację. Z radością 
podejmuje nowe wyzwania  
i czerpie radość z poznawania 
nowych ludzi. Jej motto życio-
we to: „co nas nie zabije to nas 
wzmocni”. Jest realistką  
i  mocno stoi na ziemi, co 
czasem jej w niej samej prze-
szkadza. 
Jolanta Świderska: Michał to 
fotograf freelancer związany 
przez kilka lat z Ośrodkiem 
Kultury i Sztuki we Wrocła-
wiu, zarządzał przez dwa lata 
Dolnośląską Ligą Talentów. 
Od czterech lat swoje działania 
kieruje w stronę reportaży  
z dziedziny kultury i sztuki  
oraz działań Fundacji. Jest 
autorem zdjęć oraz rozwiązań 
graficznych publikacji Funda-
cji. 
Na co dzień wiceprezes Fun-
dacji, szczęśliwy mąż i ojciec 
dwóch dorosłych córek. 
EW: Czym obecnie zajmuje 
się Fundacja? 
 
MŚ  Obecnie działamy na 
rzecz osób z niepełnosprawno-
ściami, skupiamy swoją uwagę 
na szerzeniu informacji na 
temat ofert NGO-sów działają-
cych na terenie Dolnego Ślą-
ska. Realizujemy działania 
umożliwiające integrację spo-
łeczną osób niepełnospraw-
nych i wspieramy ich w budo-
waniu własnej wartości. 
 JŚ Działamy także na rzecz 

kultury, propagujemy nurt 
sztuki Impro, wspieramy arty-
stów niekomercyjnych w dąże-
niu do samorozwoju i budowa-
niu „własnej marki”. Wspiera-
my też rozwój sztuki Impro 
poprzez umożliwianie  bez-
płatnego kształcenia przy-
szłym artystom oraz budujemy 
przestrzeń dla artystów po-
przez media. Organizujemy 
Dolnośląski Festiwal Warszta-
tów Improwizacji FLOW im-
pro. Fundacja jest wydawcą 
albumów „Ponad poziomy” 
2013, „Ponad poziomy” 2014  
i albumu „Dolnośląski Festi-
wal Warsztatów Improwizacji 
FLOWimpro 2014” . 
EW: Zajmujecie się wieloma 
projektami, jak znajdujecie 
na to czas? 
 
MŚ: Nie powiem tu niczego 
odkrywczego, a nawet zawio-
dę niektórych czytelników, 
ponieważ, jak wszystkim wia-
domo, trzeba mieć plan i my 
się tego trzymamy. Planowa-
nie to jest nasza mocna strona, 
której wiele osób nie docenia. 
Często to najtrudniejsza umie-
jętność jaką chcemy wpoić 
ludziom, którzy z nami współ-
pracują – czasami bywa cięż-
ko. 
JŚ: Właśnie dzięki tej umie-
jętności udaje nam się wszyst-
ko pogodzić i realizować  
z powodzeniem. Najwięcej 
czasu zabiera przygotowanie 
do projektu, są to tygodnie,  
a nawet miesiące spędzone na 
planowaniu i ocenianiu ryzy-
ka, ale to procentuje w trakcie 
realizacji projektów. To gwa-
rancja, że wszystko przebie-
gnie sprawnie i nie wybuchną 

pożary, które trzeba będzie 
gasić,  tracąc energię bardzo 
potrzebną gdzie indziej.  
EW: Pod koniec  grudnia 
2014 roku ukazało się drugie 
wydanie  albumu „Ponad 
poziomy”, kto i dlaczego jest 
pomysłodawcą tego przedsię-
wzięcia? 
 
MŚ: Jest to nasz pierwszy 
pomysł,  który powstał w na-
szych głowach po zetknięciu 
się z problemem braku skon-
densowanej informacji skiero-
wanej do osób z niepełno-
sprawnościami. Potrzebę infor-
macji skonsultowaliśmy  
z  osobami na co dzień zajmu-
jącymi się przystosowywa-
niem przestrzeni do potrzeb tej 
grupy. Po ich pozytywnej opi-
nii  przystąpiliśmy do plano-
wania projektu. Zakończyli-
śmy projekt z dużym sukce-
sem, uznanie i przychylność 
jaka płynęła od organizacji 
pozarządowych i osób niepeł-
nosprawnych mile nas zasko-
czyła i zmotywowała do cy-
klicznego działania. 
I tak wydaliśmy już drugi al-
bum „Ponad poziomy”.  
EW: Kim są bohaterowie 
albumu? 
 
MŚ: Bohaterowie albumu to 
osoby, które korzystają z sze-
rokiego wachlarza ofert,  jakie 
co roku przygotowują dolno-
śląskie organizacje dla osób  
z niepełnosprawnościami. To 
osoby podejmujące aktywność 
i realizujące się, udowadniają-
ce nie tylko sobie, ale też spo-
łeczeństwu, że będąc osobą 
niepełnosprawną, można być 
pracownikiem, sportowcem, 
rodzicem, artystą, pracodawcą. 

Właściwie nie ma żadnej gra-
nicy, której nie można by prze-
kroczyć, trzeba tylko być wy-
trwałym w dążeniu do celu  
i nie poddawać się. Wzbogace-
nie wydania o bohaterów z 
niepełnosprawnościami miało 
wpłynąć na mentalność osób 
niemających do czynienia  
z osobami niepełnosprawnymi 
i wpłynąć na obalenie barier 
mentalnych, barier,  które są 
według nas najtrudniejsze do 
pokonania.  
EW: Jakie macie plany na 
dalszy rozwój swojej Funda-
cji? 
 
 JŚ: Z pewnością będziemy 
rozbudowywać nasze sztanda-
rowe  projekty o nowe elemen-
ty. Dużą część energii, jak  
w każdej organizacji pozarzą-
dowej,  pochłania szukanie 
dofinansowania,  dlatego rok 
2015 planujemy poświęcić w 
dużej części na znalezienie 
środków. 
EW: Dziękuję za rozmowę 
Na stronie Fundacji Metro jest 
zamieszczona elektroniczna 
wersja ostatniego, jak i innych 
albumów, o których wspomi-
nali już ich wydawcy.  Zachę-
cam wszystkich do obejrzenia. 
Możecie przeczytać w nich 
wiele ciekawych historii i 
dowiedzieć się, w jaki sposób 
ich bohaterowie łamią bariery 
oraz jak odnoszą swoje więk-
sze i mniejsze sukcesy.  
Zainteresowanym podaję linki 
do stron:  http://fundacja-
metro.pl/album-ponad-
poziomy/   http://fundacja-
metro.pl/flow-impro/  http://
www.flowimpro.pl/ 
(zdjęcie Eli pochodzi z albumu 
„Ponad podziałami”) 

ŁAMIEMY BARIERY Z FUNDACJĄ METRO 

Z założycielami Fundacji Metro z Wrocławia po raz pierw-
szy spotkałam się przy realizacji jednego z wielu projek-
tów, czyli podczas warsztatów fotograficznych w lipcu w 
2014 roku.  Prowadzący zrobili na mnie wrażenie swoją 
otwartością, szczerym uśmiechem i chęcią pomocy w łama-
niu barier.  O powstaniu i działalności oraz planach Fun-
dacji Metro z Wrocławia opowiedzą nam jej założyciele 
Jolanta i Michał Świderscy. 
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Rozpoczęła się ona w 2001 
roku, kiedy powstała 
pierwsza część. Przez 14 
lat powstawały kolejne 
„odcinki”, coraz szybsze  
i bardziej "wybuchowe". 
Twórcy dotrwali do siód-
mej i chyba (jak na razie) 
ostatniej części. Zamyka ją   
wątek tragicznej śmierci 
jednego z głównych akto-
rów - Paula Walkera, który 
zginął w wypadku samo-
chodowym w 2013 roku. 
Dlatego też w 7 części wi-
dzimy po raz ostatni filmo-
wego Briana O'Connera, w 
którego wcielił się Paul. W 
niezrealizowanych do fil-
mu scenach z Brianem, 

zagrali bracia Walkera - 
Caleb i Cody, na których 
sylwetki naniesiono twarz. 
Szybcy i wściekli 7 to kolej-
na odsłona dużej ilości 
mocnej prędkości, dosłow-
nie wybuchowych scen, 
akcji i przede wszystkim 
pięknych samochodów. 
Tym razem w rolę czarne-
go charakteru - Deckarda 
Shawa, wciela się Jason 
Statham. Możemy zoba-
czyć go w pierwszej scenie 
filmu, w szpitalu, kiedy 
wspomina czasy dzieciń-
stwa, podwórkowych bó-
jek, które musiał kończyć 
za Owena. Deckard chce 
pomścić swojego brata - 

groźnego najemnika, które-
go Dom Torreto (Vin Die-
sel), wraz ze swoją ekipą, 
wysłali na intensywną tera-
pię. Dlatego, w imieniu 
swojego 
"upokorzonego" (w 6 od-
słonie Fast&Furious) brata, 
bierze sobie na celownik 
Doma i jego przyjaciół. 
Bohaterowie odwiedzają 
Los Angeles, Kaukaz i Abu 
Zabi w poszukiwaniu "oka 
Boga" - zhakowanego 
przez Ramsey zbioru 
wszystkich danych, dzięki 
któremu uda się namierzyć 
niebezpiecznego Deckarda. 
Sceny akcji są niesamowi-
te. Możemy zobaczyć nie 
tylko głównych bohaterów 
w zagrażających życiu 
sytuacjach, ale także bitwy 
na pięści i klucze francu-
skie (scena z Domem i 
Deckardem), karabiny, 
wyrzutnie rakiet, a nawet 
wojskowe drony oraz kulo-
odporne, (ale nadal piękne) 
samochody. 
Końcowa scena jest całko-

wicie oddana i zadedyko-
wana Paulowi Walkerowi. 
Odczytujemy w niej piękną 
i prostą metaforę - taką, że 
rodzina i przyjaciele są 
najważniejsi. Ten symbo-
liczny akt, w szczególności 
odegrany przez Vina Die-
sla, który kieruje swoje 
kwestie bezpośrednio do 
Paula, przyprawia o łezkę 
w oku. W tej scenie Brian 
ubrany jest w białą koszul-
kę, jedzie białym samocho-
dem, a droga, w którą skrę-
ca  jakby się urywała. Uka-
zane są promienie słońca  
i niebo, co może oznaczać, 
że Paul w tym momencie 
jest już w niebie i wygrał 
swój ostatni wyścig. 
To film na pewno dla fa-
nów czterech kółek, pięk-
nych i szybkich maszyn, 
ale także dla fanów dużej 
dawki adrenaliny. Mimo 
to, myślę, że powinien go 
zobaczyć każdy, ponieważ 
dzięki niemu możemy zro-
zumieć, że to rodzina  
i przyjaciele są najważniej-
si, a w tym przypadku nie-
samowite samochody scho-
dzą na drugi plan. 
 
 
 
 
 
 
 

Kaja Czarnowusy 

SZYBCY I WŚCIEKLI 
16 marca 2015r. (na świecie) i 10 kwietnia (w Polsce) w końcu ukazał się oczekiwany 
przez wielu ludzi film w reżyserii Jamesa Wan'a - Szybcy i wściekli 7. Znany również 
jako Fast&Furious. Jest to amerykańsko-japoński film sensacyjny, który jest konty-
nuacją poprzedniego filmu z serii Szybcy i wściekli.  
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Serial ,,Pamiętniki Wampi-
rów’’ to produkcja  Davida 
Von Anckena, Jeffreya G. Hun-
ta i  J. Millera Tobina. Opowia-
da nam o młodych ludziach, 
którzy są uczniami liceum i 
kryją w sobie mroczne tajemni-
ce.  Historia zaczyna jest dość 
klasycznie. Elena Gilbert (Nina 
Dobrev) jest uczennicą szkoły 
średniej w prowincjonalnej 
miejscowości Mysthic Falls. 
Poznajemy ją cztery miesiące 
po wypadku samochodowym, 
w którym straciła rodziców. 
Pewnego dnia, przez przypadek 
wpada na szkolnym korytarzu 
na Stefana Salvatore (Paul 
Wesley) na szkolnym koryta-
rzu. Ich pozornie losowe spo-
tkanie szybko przeradza się w 
miłość, a ta, jak to zwykle w 
serialach bywa, szybko staje się 
prologiem nieszczęść wszela-
kich. Tajemnicze morderstwa, 
które wkrótce wstrząsają mia-
steczkiem  
z pewnością do nich należą. 
Damon (Ian Somerhalder) to 
starszy brat Stefana. Stosunki 
między braćmi nie układają się 
najlepiej: nienawidzą się, a 
uczucie to podsyca wzajemna 
zazdrość o Elenę. Dziewczyna 
bowiem  zakochuje się w Stefa-
nie, jednak nie jest do końca 
obojętna wobec Damona. Gra 
aktorska jest bardzo do-
bra,   scenografia takze, dużo 
ciekawych elementów, które 
tworzą odpowiednią atmosfe-
rę.  Efekty specjalne robią wra-

żenie na widzu.  Postaci zamie-
niają się z człowieka w wampi-
ra, bądź z człowieka w wilka. 
Dużą zaletą serialu jest muzyka 
– instrumentalna, mroczna  
i nastrojowa, jak i doskonale 
dobrane współczesne rockowe 
kawałki. Efektu dopełniają 
klimatyczne zdjęcia i świetna 
charakteryzacja. Ciekawe jest 
również samo miejsce akcji, 
miasteczko Mysthic Falls. 
Wampirze ataki i romanse to-
czą się na tle licealnych imprez 
i balów organizowanych przez 
radę miasta. 
,,Pamiętniki Wampirów’’ to 
bardzo dobry serial, wspaniali 
aktorzy, rewelacyjne efekty 
specjalne. Jednym słowem 
serial warty obejrzenia.  
 

 
 

Wiktoria Janu 

KRWISTY SERIAL Coś się stanie... 
Przebudzenie King'a zdecydo-
wanie zasługuje na miano 
jednej z najlepszych powieści 
minionych lat. Zgodnie  
z zapowiedzią, Stephen King 
nie zawiódł swoich fanów. 
Jednak jest jedno ''ale'' co 
do obietnicy niezwykle 
strasznego zakończenia. Otóż 
strasznego zakończenia brak. 
Mimo to, książka zbytnio nie 
ucierpiała.   
Głównym bohaterem jest Ja-
mie Morton. Poznajemy go 
jako małego chłopca bawiące-
go się żołnierzykami w ogród-
ku. Nagle pada na niego cień 
mężczyzny. Mężczyzną tym 
okazuje się być nowy pastor, 
Charlie Jacobs. Od tego dnia 
na zawsze złączyły się ich 
drogi. Zafascynowany elek-
trycznością pastor pokazuje 
chłopcu swoje wynalazki  
i uczy go, jak być dobrym 
człowiekiem. Wszystko, nie-
stety zmienia się, gdy Jacobs 
traci w tragicznym wypadku 
samochodowym dwie najważ-
niejsze dla niego osoby, syna  
i żonę. 
W chwili załamania wygłasza 
''Straszne Kazanie'', w którym 
odrzuca swoją wiarę, czym 
pozbawia się stanowiska pa-
stora. Gdy po opuszczeniu 
miasteczka przez pastora może 
wydawać się, iż to koniec ich 
znajomości, ona tak naprawdę 
dopiero się zaczyna. 
 Przeczytamy o pierwszej mi-
łości Jamie'go, o karierze mu-

zycznej, o upadku na samo 
dno, o tym, jak dawny przyja-
ciel może zmienić się w po-
twora. 
Fabuła powieści rozpoczyna 
się w latach sześćdziesiątych 
minionego wieku i trwa aż do 
czasów obecnych. W ciągu 
tych ponad pięćdziesięciu lat, 
bohaterowie ulegną rozmaitym 
przemianom, spotkają się wie-
lokrotnie, i za każdym razem 
będą do siebie nastawieni nie-
co inaczej. 
Mimo, że tempo książki jest 
powolne, nie ma szans, żeby 
znudziła się podczas czytania. 
Naprawdę godna polecenia 
lektura. 

 
 
 

Klaudia Buczak 

14.05.2015 świat obiegła wia-
domość o śmierci BB Kinga. 
Choć zgon legendarnego 
gitarzysty nie mógł dziwić, 
gdyż w tym roku kończyłby 
90 lat, to reakcja na ten fakt 
już tak.  
Większość młodych ludzi  nie 
słyszała o BB Kingu i nie wie, 
jaki wpływ miał on na dzisiej-
szą muzykę i świat, w którym 
żyją. Nie daje mi spokoju fakt, 
że śmierć takiej persony zosta-
ła zapchnięta na dalszy plan, 
ze względu na coroczny kon-
kurs Eurowizji. 
Pioniera bluesa wspomina 

wiele  dorosłych osób, mówi 
się o jego wpływie na świat  
i dzisiejszą muzykę, ale mło-
dzież nie bardzo wie, o kogo 
chodzi. Warto przybliżać mło-
dym ludziom twórczość BB 
Kinga i jemu podobnych, ich 
wpływ, nie tylko na muzykę, 
ale również kulturę. To  
z ich muzyki wywodzi się 
rock, disco, czy pop. To oni 
walczyli z rasizmem w cza-
sach, gdy segregacja rasowa 
była powszechnym zjawi-
skiem.  
Niestety, czasy ich popularno-
ści, zdaje się, bezpowrotnie 

minęły, a ich muzyka odchodzi 
do lamusa. Przeraża mnie per-
spektywa śmierci innych ikon 
muzyki, choćby takich jak 
Paul McCartney, Mick Jagger, 
czy Robert Plant, bez rozgłosu 
i pamięci, zwłaszcza wśród 
młodzieży, a wiadomość o ich 
zgonie zostanie przyćmiona  
i zagubiona pomiędzy infor-
macjami o dziwnej sukience 
Lady Gagi  o atakach na  Bie-
bera. 
Widać zmiany, jakie ostatnio 
zaszły w muzyce. Na dalszy 
plan zeszła kreatywność i ory-
ginalność. Zastąpiono ją po-
wtarzalnością (dominują tu 
dźwięki generowane kompute-
rami, niezmienna struktura 
utworu i wielokrotnym powta-
rzaniu niezrozumiałych jęków 
w refrenie) i kiczem. Podczas 

Eurowizji, żaden utwór nie 
zwrócił mojej uwagi. Dla mnie 
każdy był podobny, a najbar-
dziej wyróżniającą się postacią 
była Conchita Wurst, która 
odniosła sukces głównie dzięki 
swojej odmienności. Teraz 
rzadko spotykamy się z orygi-
nalnością, dlatego tak wielki 
sukces odniósł Ed Sheeran, 
który również mnie zachwyca, 
ale stanowi pewne oderwanie 
się od rutyny muzyki popowej. 
Być może już w niedalekiej 
przyszłości nastąpi kolejny 
etap w rozwoju muzyki popu-
larnej, który powstanie dzięki 
oryginalnemu brzmieniu, a 
nam ukaże się nowy pionier 
muzyki, taki jak BB King. 

 
 

Piotr Burkiewicz 

FELIETON 
 

BB KING I EUROWIZJA 
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Uczniowie klas dzienni-
karskich zakończyli pro-
jekt filmowy "Powroty". 
21 maja 2015r, podczas 
konferencji naukowej po-
święconej siedemdziesiątej 
rocznicy ustanowienia 
polskiej administracji ko-
ścielnej i państwowej na 
Ziemiach Zachodnich, 
odbyła się pierwsza pro-
jekcja filmu, którego sce-
nariuszem zajęły się 
uczennice klas dziennikar-
skich: Beata Kaproń, Ka-
ja Czarnowusy, Marta 
Muchorowska, Emilia 
Domańska oraz Natalia 
Żmijowska.  
 
Film "Powroty" został wy-
produkowany przez Cen-
trum Sztuki, aby przedsta-
wić obraz przesiedleń, Oła-
wy, tego jak wyglądała i jak 
się zmieniła. Opowieść  
o historii miejsc i ludzi zo-
stała stworzona na podsta-
wie relacji osób, które przy-
były do Oławy 70 lat temu 

oraz tych, które w ostatnim 
okresie współtworzyły hi-
storię miasta.  
Oprócz dziewcząt z klas 
dziennikarskich, w projek-
cie wzięli udział również 
statyści z CKZiU w Oławie: 
Łykasz Bzdyra i Kuba Ko-
kosza z kl Ic, Karolina Kar-
wan z kl Ig oraz mieszkań-
cy Oławy: Dominika Ku-
bicz, Aleksandra Tyszecka. 
Dla każdej osoby było to 
ciekawe doświadczenie.  
 - Mogłam zobaczyć jak 
wygląda "od środka" praca 
reżysera, operatora kamery 

i dźwiękowca. Dowiedzia-
łam się dużo  
o historii Oławy i myślę, że 
było to niesamowite przeży-
cie. Sama miałam okazję 
zagrać w niektórych sce-
nach filmu i muszę przy-
znać, że jest to na prawdę 
ciężka praca, wymagająca 
dużo czasu i poświęcenia, - 
ale opłacało się — mówi  
Kaja Czarnowusy z klasy 
ID. 
 - Dla mnie udział w tej 
produkcji był przede 
wszystkim niesamowitym 
przeżyciem. Dowiedziałam 

się naprawdę wiele  
o Oławie, o ludziach, histo-
rii. Wydaje mi się, że temat 
filmu dotyczy bezpośrednio 
każdego, kto z Oławą ma 
coś wspólnego i każdy oła-
wianin powinien zobaczyć 
"Powroty"- zachęca  Emilia 
Domańska, także  
z ID. 
 
Bezpłatna premiera kino-
wa filmu odbędzie się  
17 czerwca, w Kinie Odra. 
  

 
 
 
 

Beata Kaproń 

Kadr  z filmu 


