
Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie (powszechnie zwanego "Żubrówą") 

M
A

R
Z

E
C

 2
0
1
6 

CZY NAS WYBIORĄ? 
ŻUBERIADA 2016 

KUSILIŚMY GIMNAZJALISTÓW NIE TYLKO SMAKIEM! 



2 

 

OD REDAKCJI 

Drodzy czytelnicy! 
 
 
Witamy w marcowym wydaniu naszej gazetki, drugim już stworzonym przez nową redakcję! 
Jak obiecaliśmy, stała się obszerniejsza, może tylko o 4 strony, ale dla nas to wielki krok do 
przodu! W tym numerze znajdziecie dużo artykułów, które podniosą poziom Waszej kultury, 
recenzujemy nowości i standardy. Na szczególnie długą podróż muzyczną zaprasza Was Łu-
kasz. 
 Jak co roku, w marcu odwiedzili nas gimnazjaliści, o tym przeczytacie na stronie 3. Potrafimy 
także wpisać się w obecne trendy - głośno ostatnio o reformie oświaty. Reforma to wielka nie-
wiadoma. My przedstawimy wam różnice pomiędzy polską a włoską szkołą. Warto też przeczy-
tać reportaż Andżeliki o marzeniach zbyt niskiego sportowca. 
Zapraszamy także do zapoznania się z tekstem o najnowszym projekcie filmowym naszych 
uczniów "Oławskie gadające głowy".  
Macie ochotę na „coś na ząb”? Wiktoria po raz kolejny podzieliła się z Wami sprawdzonym 
przepisem. 
 
 Zapraszamy do lektury! 

 
 
 
 

W imieniu nowej redakcji 
 Michalina Stachnik, redaktor naczelna 
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To nasza nowa redakcja, klasa 1D, dziennikarsko—filmowa. (fot. MM) 



3 

Grupy zawodowe 
 
Zadaniem uczniów z klas 
2D i 1R była opieka nad 
gimnazjalistami.  Grupy 
dzielono przy recepcji, na-
dawano im nazwę związaną 
z zawodem i  kartę zadań 
konkursowych. Uczniowie 
CKZiU prowadzili grupy 
do klas, w których czekały 
prezentacje, warsztaty  
i ćwiczenia oraz  niespo-
dzianki. 
 
Co zobaczyli? 
W programie imprezy było 
21  punktów. Klasa policyj-
na, w pełnym umundurowa-
niu, prezentowała gimna-

zjalistom swój kierunek. 
Przyszli kucharze serwowa-
li poczęstunek, dzięki cze-
mu zyskali sobie wielu 
zwolenników. Ponadto go-
ście mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w prostych, 
kulinarnych zadaniach.  
Atrakcji nie zabrakło także 
w sali językowej, gdzie 
gimnazjalistom przyszło 
zmagać się z grą w języku 
angielskim.  
Na wysokości zadania sta-
nęli również technicy pro-
cesów graficznych, hotela-
rze czy uczniowie klas za-
wodowych.  
Odpowiadali na zadawane 
pytania, zachęcając młod-

szych kolegów do nauki  
w naszych klasach 
 
Gra edukacyjna 
 
Wzorem ubiegłego roku 
przeprowadzono grę eduka-
cyjną. Każda grupa, która 
chciała zająć punktowane 
miejsce, musiała zdobyć 
minimum 70 punktów. Ta-
kich zespołów było 10. 
Wygrali „Lekarze 1”, czyli 
pięcioosobowa dużyna  
z Wierzbna, która  począt-
kowo dołączona do 
uczniów Gimnazjum nr 3 
(Lekarze) a następnie od-
dzielona i nazwana Lekarze 
1. Grupa zdobyła 105 punk-

tów. Niebawem dotrą do 
nich nagrody rzeczowe. 
 
Śmiało można stwierdzić, 
że Dni Otwarte bardzo spo-
dobały się gimnazjalistom. 
Jedni chwalili sobie organi-
zację, inni wyróżniali pro-
mocję poszczególnych klas. 
Czas pokaże ilu z nich wy-
bierze CKZiU w Oławie.  
Dowiemy się tego po rekru-
tacji. 
 
 
 

 
 

Dominika Choptiana 

DZIEŃ BARDZO OTWARTY 

18 marca na terenie naszej szkoły odbyły się Dni Otwarte. To doskonała okazja dla gimnazjalistów, aby dowiedzieć się, 
jakie możliwości daje nauka w CKZiU u Oławie. 
Już po godzinie 8 pojawiły się pierwsze grupy uczniów. Wraz z nauczycielami odwiedziły nas prawie wszystkie gimna-
zja z powiatu i okolic. Razem 400 gimnazjalistów (no, dokładnie 396). 

Tańce animacyjne (fot. ISK) 

Gimnazjaliści mierzą się z carvingiem (fot. MM) 

Odwiedziło nas prawie 400 osób. (fot. ISK) Warsztaty językowe (fot. ISK) 
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Należałoby przypomnieć, że 
wielu ludzi uważa to święto 
za „komunistyczne”.  Tymcza-
sem, dzień o tradycjach zbli-
żonych do Dnia Kobiet, wy-
wodził się ze starożytnego 
Rzymu i nosił nazwę Matrona-
lii, święta płodności i macie-
rzyństwa. Wszystkie kobiety, 
nawet prostytutki, brały udział 
w zabawie pełnej jadła, picia i 
tańców. Przez kolejne wieki 
kobiety znów żyły w cieniu 
mężczyzn i obarczano je winą 
za wiele nieszczęść.  

Genezą Dnia Kobiet  są tra-
giczne wydarzenia z 8 marca 
1908r. Ponad sto lat temu 15 
tysięcy kobiet z branży tek-
stylnej wyszło na ulicę, aby 
zaprotestować przeciwko złe-
mu traktowaniu swojej płci  
i domagać się swoich praw. 
Odważny czyn skończył się 
niestety śmiercią 126 z nich  
w pożarze fabryki, w której 
pracowały. Każdego roku 
obchodzimy zatem rocznicę 
ich śmierci i chociaż one same 
zginęły, rozpaliły w reszcie 
kobiet w różnym wieku iskrę 
walki o prawa kobiet. 

- Na samym początku nie 
świętowano szczególnie tego 
dnia- wyjaśnia Irena Koper-
towska, 94- letnia dziś kobie-
ta.   

Historia potrzebowała trochę 
czasu, aby oswoić się ze zmia-
nami. Napisano na ten temat 
sporo książek i nakręcono 
wiele filmów. Kobiety przej-
mowały zawody męskie  
i brały udział w obronie pań-

stwa, co idealnie obrazuje film 
„Miasto 44”, kiedy to podczas 
działań wojennych  zaciera się 
granica między obiema płcia-
mi. Lista filmów jest oczywi-
ście dłuższa. W 2015r. Ukazał 
się film „Sufrażystka” opowia-
dający wyłącznie o kobietach.   

W wielu miejscach na ziemi 
kobiety wciąż traktuje się 
przedmiotowo i nieodpowied-
nio, powiedziałabym nawet, że 
nieludzko. Czy wina leży 
tylko po stronie mężczyzn? 
Kto, jeśli nie mężczyźni przy-
znał nam to święto i obdaro-
wywał prezentami ?  

- Panowie zawsze wręczali 
nam kwiatka, to było takie 
uroczyste! My się rewanżowa-
łyśmy ciastem oraz winem– 
wspomina  Ewa Musiał z nie-
śmiałym uśmiechem. - To 
były lata 80, era disco, burzli-
wych czasów PRLu i milowych 
kolejek do sklepu. Mężczyźni 
traktowali nowe święto jako 
kolejną okazję do odpoczynku 
od ciężkich prac i codziennego 
szarego życia. Nie rozumieli 
jeszcze idei Dnia Kobiet. Ob-
chodzili go razem z nami.  

W PRL brakowało wszystkie-
go. Nie było czekolady, bom-
bonierek czy róż, dlatego na 
prezent wybierano najczęściej 
goździka - kwiat ogólnodo-
stępny, oraz legendarne poń-
czochy (tych także nie było  
w sklepach). W dobie Interne-
tu wszystko uległo zmianie. 
Goździk, symbol 8 marca 
wyparty został przez różę. 
Teraz nie daje się w prezencie 

pończoch, ale drogą biżuterię, 
najlepiej z brylantami. 

Wywalczony Dzień Kobiet 
przerodził się w zwykły ko-
mercyjny wyścig pomiędzy 
właścicielami sklepów. Bu-
dynki ozdabia się sybmolami 
tulipanów i hasłami takimi 
jak:  
W Dzień Kobiet 50 % zniżki, 
kup różę dla ukochanej 
drugą dostaniesz gratis! 

Święto to traktuje się jak 
drugie Walentynki, a prze-
cież w odróżnieniu od nich, 
jest to święto mocno zako-
rzenione w polskiej tradycji.  

Nabrało nowego wymiaru 
materialnego. Prezenty od-
grywają największą rolę. Nie 
pamięta się kobiet płonących 
w fabryce, goździków, dys-
kotek i całowania „w rękę”. 

A stare zwyczaje warto znać. 
Warto wiedzieć, dlaczego 
świętujemy Dzień Kobiet  
i warto wiedzieć, co to zna-
czy być kobietą! 

 

 

Aleksandra Jabłońska 

MĘŻCZYŹNI ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ KOBIET 

8 marca to dzień, w którym wszystkie przedstawicielki płci pięknej mogą poczuć się w szczególności wyjątkowo! Z tej okazji chłop-
cy z klasy 3A przygotowali wiele kobiecych atrakcji dla swoich koleżanek. W czasie czwartej lekcji rozdawali kartki z życzeniami, 
które własnoręcznie wykonali, a podczas długiej przerwy recytowali wiersze przy nastrojowej muzyce. Za swój wysiłek nagrodzeni 
zostali brawami i uśmiechami.  

Głośnie czytanie wierszy w wykonaniu uczniów 3A (fot. AJ) 
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DIAMENT CIĄGLE NA PODIUM 

Przegląd odbył się 5 marca  
w Młodzieżowym Domu 
Kultury we Wrocławiu pod 
patronatem honorowym Wo-
jewody Dolnośląskiego oraz 
Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego. 
Celem przedsięwzięcia jest 
przede wszystkim wspieranie 
postaw patriotycznych mło-
dego pokolenia, pielęgnowa-
nie kulturowego dziedzictwa 
kraju i regionu, propagowa-
nie treści patriotycznych 
poprzez edukację artystyczną 
oraz popularyzowanie  
i wspieranie talentów dolno-
śląskich uczniów. 
 
Uczniowie byli oceniani  
w dwóch kategoriach: soliści 

i zespoły wokalne W każdej 
z nich zostały ustalone kate-
gorie wiekowe: uczniowie 
klas III-VI szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Komi-
sja konkursowa oceniając 
brała pod uwagę dobór reper-
tuaru, interpretację, innowa-
cje artystyczne oraz wrażenie 
artystyczne. 
Szczególnie duża konkuren-
cja była między szkołami 
ponadgimnazjalnymi, ponie-
waż wszystkie zespoły świet-
nie się zaprezentowały i wy-
kazały  uzdolnieniami. Nasi 
uczniowie twierdzą, że nie 
stresowali się, ponieważ wie-
dzieli, że są dobrze przygoto-
wani.  

Grupę przygotowała do wy-
stępu Agnieszka Szawan—
Paras, nauczycielka języka 

niemieckiego. 
 

ASZP 

KOCHAMYGOTOWAĆ.PL 

Cześć! Mam na imię Wiktoria i będę prowadziła rubrykę kulinarną. Ze wszystkimi zamieszczonymi przepisami będę zmagała 
się osobiście. Jeżeli lubisz gotować i masz jakiś sprawdzony przepis  WYŚLIJ GO! Chcesz podzielić się opinią na temat zapre-
zentowanego przepisu?  ŚMIAŁO! Dziś trochę świątecznie i rybnie.   

Łosoś wędzony glazurowany na jajku  

 
Składniki: 
- 2 jaka 
- Łosoś wędzony  
- Pieczywo dyniowe  
- Cebula szalotka  
- Roszponka  
- Truskawka i palony seler do dekoracji  
 
Oto najszybszy przepis na wielkanocny stół!  
Na początku trzeba ugotować 2 jaka.  
Gdy jajka będą się gotowały, zgrilować pieczywo dy-
niowe i zeszklić cebulę.  
Na koniec należy zglazurować łososia na jajku - czyli 
udekorować tak, jak na zdjęciu! 
Smacznego!  
PS. Najwięcej pracy było przy dekorowaniu! 
 
Wiktoria Strażyńska 
(tekst i zdjęcia potraw) 

Zespół wokalny w składzie: Wiktoria Jach, Cristina Veneri, Agnieszka Piechota, Bartek Stańczak, Patryk Kaczor, Bar-
tek Telążka zajął II miejsce w X Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Uczniowie wykonali utwór 
„Dziś idę walczyć – Mamo!”  

Zespół podczas  występu (fot. ASZP) 
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Cristina Veneri ma 16 lat. 
Przyjechała do Oławy  

z Włoch, gdzie przez kilka 
lat mieszkała z mamą. Te-
raz zamieszkała u babci. 
Cristina jest w połowie 
Polką. 

Pierwsze wrażenie:  

Super!  

Po kilku latach młoda 

dziewczyna wraca do Pol-
ski i zauważa, że wszyscy 
są do niej bardzo przyjaź-
nie nastawieni. To całkowi-
te przeciwnieństwo Włoch.  

- Bardzo pozytywnie zosta-
łam zaskoczona.—Dla 
mnie Polska to piękny 
kraj—mówi na  Cristina. 

 Różnice w szkole 

Cristina porównuje dwa 
systemy i chyba bardziej 
podoba jej się ten w Polsce.  
- W Polsce jest o wiele wię-
cej lekcji — mówi. We 

Włoszech codziennie jest 5 
godzin zajęć, które  trwają 
po 60 minut. Wszyscy koń-

czą lekcje o 13.00. Za to 
obowiązkowo każdy musi 
chodzić w sobotę do szkoły, 
na 4 lekcje.  

Dodajmy, że we włoskiej 
szkole nie istnieją przerwy 
pomiędzy lekcjami. Jedy-

nym wyjątkiem jest15 mi-
nutowa przerwa po 3 lekcji. 
Dla Cristiny sposób nau-
czania we Włoszech jest 
nadal niezrozumiały. Cho-

dziła do prywatnej szkoły  
i z pełną odpowiedzialno-
ścią stwierdza, że  nauczy-
ciele nawet tam nie przy-

wiązywali dużej wagi do 

kształcenia swoich 
uczniów.  

- Uważam, że czas 
trwania lekcji w Pol-
sce, jest wystarczają-

cy—komentuje Cri-
stina.—Godzina jest 
dla mnie zbyt męczą-

ca, uczniowie pod 
koniec lekcji już nie 
zwracają uwagi na 
nauczyciela. Nie 

skupiają się. To 
sprawia, że w Polsce 
nawet ósma lekcja 
nie jest tak męcząca, 
ponieważ po każ-

dych zajęciach jest 
przerwa, dzięki której moż-
na chwilę odpocząć. 

Krótko o systemie  

Szkoła podstawowa we 
Włoszech  jest jednolita. 
Trwa pięć lat i kończy się 
egzaminem, jednakże jego 
wynik nie jest brany pod 

uwagę przy przejściu do 
następnego etapu szkolne-
go. 

Szkoła średnia drugiego 
stopnia daje możliwość 
wyboru. Można się uczyć 
w pięcioletnim liceum kla-
sycznym, liceum matema-

tyczno-przyrodniczym oraz 
w szkole technicznej, za-
kończonych maturą. Można 
także wybrać  dwuletnią  

lub pięcioletnią szkołę za-
wodową. Uzdolnieni ucz-
niowie uczą się w liceum 
artystycznym, które trwa 
cztery lub pięć lat. 

 Matura umożliwia rozpo-
częcia nauki na studiach 
wyższych. Po szkołach 

czteroletnich absolwent 

musi ukończyć roczny kurs 
przygotowawczy, aby roz-
począć studia. Obowiązek 
szkolny trwa od 6. do 15. 
roku życia. Obejmuje szko-

łę podstawową, średnią 
pierwszego stopnia i rok 
nauki w szkole średniej 
drugiego stopnia. 

 Życie codzienne 

Cristina uważa, że we Wło-

szech każdy stawia siebie 
na pierwszym miejscu. 
Skupia się na ubiorze, mo-
dzie i tym, jak się wyglą-
da. Ludzie raczej nie są 

tolerancyjni dla osób po-
chodzących z niektórych 
krajów, na przykład z Al-
banii czy Malawi.  

- Oczywiście nie można 
traktować wszystkich jed-
nakowo —dodaje Cristina. 

- Wszystko zależy od tego,  
z jakiego domu pochodzisz. 
Są osoby godne zaufania, 
uczciwe, które z każdym 

nawiążą dobry kontakt. 

Zdaniem naszej koleżanki 

mentalność jest również 
całkiem inna   – Włosi są 
bardziej ekspresyjni, gło-
śni, pewni siebie i przebo-

jowi. Cały czas są w ruchu, 
w grupie, cały czas coś się 
dzieje, ktoś przyjeżdża, 
krzyczy. Często telefonują. 

Południowi Włosi są bar-
dzo rodzinni i praktycznie 
życie społeczne oznacza dla 
nich życie w kręgu rodziny. 

Mimo wszystko, Polska 
jest ulubionym krajem Cri-
stiny i to z nią wiąże swoją 

przyszłość. Uwielbia sport, 
dużo ćwiczy, działa w gru-
pie street workaut. W szko-
le znalazła miejsce w ze-
spole wokalnym, z którym 

często występuje i odnosi 
sukcesy w konkursach. 
Dwukrotnie zdobyła miej-
sce na podium w rywaliza-

cjach wojewódzkich.  

 

Magda Krawczyk 

POLSKA TO PIĘKNY KRAJ... 

Z dnia na dzień do Polski przybywa coraz więcej obcokrajowców. Istnieje również wiele stereotypów na ich temat. Część z nich 
funkcjonuje jako anegdota, część jednak ma w sobie sporo prawdy. Nie dowiemy się, czy są prawdziwe,  dopóki nie pomieszkamy  
w innym kraju. Dopiero wtedy wiemy, jak naprawdę żyje się w Polsce i jakie różnice są między krajami. Czy Polska to piękny kraj? 
Czy warto tu mieszkać? Czy warto chodzić do polskiej szkoły? Okazuje się, że…. 

Cristinę we Włoszech najbardziej fascynowała gra w rugby. Wielo-
krotnie występowała w reprezentacji Włoch. Jeszcze teraz raz w mie-
siącu jeździ na treningi. (fot. z archiwum Cristiny) 
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Deskorolka złożona, czas na naukę..  

Ostatnio pisałem o równowa-
dze, o złożeniu deskorolki i o 
tym, żeby sprawdzić którą 
stroną jeździmy.  
Jeśli to jest już za wami,  
najwyższa pora nauczyć się 
czegoś nowego. 
 
Na samym początku należy 
opanować "ollie",  czyli pro-
sty skok w górę. Trick jest 
fundamentem do wykonywa-
nia bardziej zaawansowa-
nych trików, takich jak 
"kickflip" bądź "heelflip". 
Jest wiele sposobów na nau-
kę tej sztuczki, jednak ja 
pokażę tę najprostszą wersję.  
 
Na samym początku polecam 
robić to z miejsca,  nie  
„z jazdy”, ponieważ  można 
narazić się na upadek.  
 
Pierwszym krokiem jest usta-

wienie nóg: jedną stopę kła-
dziemy na "tail'u". Dla dru-
giej musicie znaleźć pozycję. 
Jedni ustawiają stopę wyżej, 
drudzy niżej. Ja preferuję 
ustawienie przed przednimi 
śrubkami, bądź na środku 
deskorolki. Według mnie, 
najważniejsze jest to, aby 
nogi były równolegle, ponie-
waż wtedy mamy największą 
kontrolę nad deską  
i nie ucieknie nam  ona 
gdzieś na bok.  
Potem robimy szybki ruch  
do przodu, zewnętrzną czę-
ścią stopy. Najlepiej poćwi-
czyć sobie kilka minut  
w miejscu, potem już  
z jazdy. Jest to bardzo proste. 
Powodzenia!  
 

Tekst i fot.  
Cyprian Modliborski 

Czas na kolejną lekcję dla początkujących deskorolkowi-
czów! Ostatnio dowiedzieliście się, jak wybierać deskę  
i poznaliście podstawowe pojęcia związane z tym sportem 
lub hobby! Potraficie już zapewne utrzymać się na desce. 
Tym razem Cyprian daje wskazówki dotyczące pierw-
szych trików! 
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 Krzysztof Kołtowski, lat 14, 
uczeń klasy siatkarskiej  
w jednym z wrocławskich 
gimnazjów. Wierzył, że osią-
gnął jeden ze swoich celów  
i dalej może być już tylko 
lepiej. Rozczarował się szyb-
ko, gdy okazało się, że umie-
jętności tak ciężko wypraco-
wane przez 8 lat, nic nie zna-
czą, bo jest  za niski. W ostat-
nim czasie słyszał to dość czę-
sto i ilekroć tak było, czuł żal. 
Takie słowa byłyby ciosem dla 
każdego sportowca. Od naj-
młodszych lat całe serce wkła-
dał w sport.  Podporządkował 
swe życie dążeniu do celu, 
jakim było doskonalenie swo-
ich umiejętności pod okiem 
najlepszych trenerów. 

Siedmioletni siatkarz 

Przygodę z siatkówką rozpo-
czął w wieku 6 lat, gdy w roli 
obserwatora poszedł z kuzy-
nem Patrykiem na trening. Po 
dwóch, może trzech wizytach 
na treningu, trener  zapytał, 
czy nie chce sobie poodbijać. 
Chciał, i to bardzo. Pierwszy 
kontakt z piłką  i już wiedział, 
co chce robić. W wieku 7 lat, 
jako najmłodszy w Polsce, 
zdobył licencję siatkarską  
i reprezentował klub MKS 
Olavia na zawodach młodzi-
ków. Nie zważał na to, że 
śmiali się z niego na rozgrzew-
ce przed zawodami, ponieważ 
jest mały i pod siatką może 
przechodzić bez schylania się. 
Ci sami, którzy się z niego 
śmiali, później bili mu brawo, 
widząc, jakie posiada umiejęt-
ności.  
Będąc uczniem Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Oławie repre-
zentował ją na zawodach spor-
towych już w wieku 8 lat. Nau-
czycielka w-f dowiedziała się 
o nim przez przypadek, na 
jednym z Grand-Prix mini 
siatkówki, ale wówczas starto-

wał jako zawodnik innej szko-
ły. Wtedy wszystko się zaczęło 
i od następnych zawodów 
reprezentował już swoją szko-
łę. Żadne zawody nie mogły 

się odbyć bez jego udziału. 
Nawet, jeśli to było np. pływa-
nie, w którym nie czuł się naj-
lepiej, on stawał na starcie  
i walczył. Szybko stał się fila-

rem szkoły, zdobywając dwu-
krotnie tytuł sportowca roku. 
Nikt wówczas nie zarzucił mu, 
że jest za niski - liczyły się 
umiejętności i wyniki. 

Pierwsze sukcesy 

W 2013 roku wystartował  
w Mistrzostwach Polski  
w kategorii dwójek (4 klasa). 
Należał do najniższych zawod-
ników, co nie przeszkodziło 
mu w zdobyciu brązowego 
medalu. Stanął na najniższym 
stopniu podium. Widząc, że tu, 
gdzie do tej pory trenował, nie 
rozwinie się bardziej, ubłagał 
rodziców, aby pozwolili mu 
kontynuować naukę w gimna-
zjum we Wrocławiu, w klasie 
siatkarskiej. - Trenuję i gram  
w klubie Gwardia Wrocław na 
pozycji libero. Tutaj wzrost nie 
jest przeszkodą. Jednak mimo, 
iż jestem wszechstronny, nie 
mogę grać na pozycji atakują-
cego, czy choćby przyjmujące-
go – mówi Krzysiek. 

„Jesteś za niski” 

W chwili kwalifikacji do kadry 
wojewódzkiej młodzików, 
usłyszał krzywdzące go słowa- 
„Jesteś za niski”. Nagle umie-
jętności się nie liczą, nie są nic  
warte. - Gdy usłyszałem te 
słowa nawet przez myśl mi nie 
przeszło żeby zakończyć przy-
godę z siatkówką.  Wiem, że  
w chwili obecnej mój wzrost 
nie pozwala mi na to, aby grać 
w kadrze wojewódzkiej młodzi-
ków, ale wciąż rosnę i może  
w następnym sezonie się uda. 
Jeśli będę ciężko pracował, to 
na pewno zwiększę swoje szan-
se dostania się do kadry woje-
wódzkiej kadetów. Tam będę 
mógł grać na pozycji libero – 
mówi Krzysiek. 

MARZENIA NA WAGĘ ZŁOTA 
REPORTAŻ ANDRZELIKI KOŁTOWSKIEJ 

Masz marzenia, dążysz do ich spełnienia i nagle twój świat  się wali, gdy dowiadujesz się, że jesteś za mały. Wzrost staje 
się twoim największym przeciwnikiem. I pytasz sam siebie: „I co dalej? Walczyć czy się poddać?” 
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Z podobnym problemem 

spotkał się również Tomasz 
Kaproń, który grając w lo-
kalnym klubie MKS Stal 
Nowa Dęba, dostał szansę 
gry w Resovi Rzeszów. Zre-

zygnował jednak z marzeń.  

- Kiedy dostałem szansę gry 

w Resovi i miałem przejść 
testy kwalifikacyjne, okazało 
się, że istnieje próg wzrosto-
wy, którego nie przekroczy-

łem. Zabrakło mi dwóch cen-
tymetrów. Jednak główną  
przyczyną była przeprowadz-
ka do Oławy. W tamtym cza-

sie nie miałem wpływu na to, 
gdzie będę mieszkał – opo-
wiada Tomasz.  

Prawie w każdym większym, 
czy mniejszym mieście ist-
nieją lokalne kluby, w któ-
rych młodzi adepci siatków-

ki szlifują swe umiejętności. 
Na tym szczeblu liczą się 

głównie umiejętności,  

a wzrost to sprawa drugo-
rzędna.— W lokalnym klubie 
wzrost nie jest największą 
przeszkodą, bo nie przywią-

zuje się do tego aż tak dużej 
wagi.  Problemy zaczynają  
się wówczas, gdy chcesz się 
dostać do dużego, liczącego 

się klubu – mówi Tomasz. 

Sztywno ustalone przez dzia-
łaczy normy potrafią zabić w 

młodych ludziach chęć  
i zapał do uprawiania sportu. 
Mimo iż zawodnik dobrze 
rokuje, to umiejętności nie  

mają największego znacze-
nia, szczególnie na wyższym 
szczeblu. Przez te wszystkie 
osoby, które mówiły mu, że 
jest za niski, stracił nadzieję 

na dalszy rozwój. Przestał 
grać, nawet w lokalnych 
klubach siatkarskich, gdyż 
jego zapał ostudziły wszyst-

kie przeciwności. W tym 
przypadku wzrost okazał się 
przeciwnikiem nie do poko-
nania. Mimo iż przy wzro-

ście 185cm mógłby grać 
choćby w lokalnym klubie, 
poddał się.  

W opinii trenerów łatwiej 
jest nauczyć gry wysokiego, 
ale nieporadnego zawodnika, 
niż naciągnąć wzrost u za-
wodnika o wysokich umie-

jętnościach. Wiele talentów 
zostało niezauważonych, 
bądź zbyt szybko odrzuco-
nych tylko dlatego, że nie 

mieścili się w pewnych nor-
mach ustalonych przez dzia-
łaczy. - To nie jest fair. 
Okropnie się czułem, widząc 

jak powołanie do kadry do-
stali zawodnicy o znikomych 
umiejętnościach, ale za to  
wysocy - podsumowuje 

Krzysiek. 

W przypadku Krzyśka tli się 
jeszcze nadzieja, bo proces 

wzrostu się nie zakończył. 

Osiągnięcie zamierzonego 
celu jest wciąż możliwe. 
Gdyby jednak nie uzyskał 
odpowiedniego wzrostu, 

Krzysztof ma alternatywę. 
Swoje przyszłe zawodowe 
życie wiąże ze sportem  
i chciałby zostać trenerem 
piłki siatkowej oraz amator-

sko grać w mniejszych klu-
bach.  

W chwili pisania reportażu 

okazało się, że Krzysiek, 
wraz ze swym zespołem 
Gwardia Wrocław, zdobył 
złoty medal i tytuł Mistrza 

Dolnego Śląska Młodzików 
2015/2016. Obecnie przygo-
towują się do ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski, które 
odbędą się w kwietniu.  

 

Andrzelika Kołtowska 

Fotografie pochodzą ze zbio-
rów Krzyśka Kołtowskiego. 

Zdjęcia z zawodów sportowych, w których Krzysztof brał 
udział. 
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Ostatni album Davida Bowie 
już zdążył się zapisać w histo-
rii jako jeden z najważniej-
szych tworów muzycznych 
tego stulecia, a osoba samego 
autora już lata temu osiągnęła 
status legendy. Po zrecenzo-
waniu tego poruszającego 
pożegnania, pomyślałem jed-
nak, że istnieje wielu innych 
artystów, zasługujących na 
równie wysoką pozycję, jak 
ta, zmarłego Davida. Z róż-
nych przyczyn różnych, nie-
którzy z nich nigdy nie osią-
gną podobnej samej sławy, 
lecz zawsze istnieje mały krąg 
oddanych im osób. Jednym  
z takich „przypadków” jest 
pewien zespół, pochodzący  
z Montrealu w Kanadzie. To 
grupa nigdy nie idąca na ża-
den kompromis, potrafiąca 
swoją muzyką wywołać naj-
bardziej skrajne z ludzkich 
emocji, zawsze pozostająca w 
cieniu. Dla nich słowa są je-
dynie zbędną formą przekazu, 
a świat wykrwawiającą się na 
śmierć okropną maszyną. 
Mowa oczywiście o Godspeed 
You! Black Emperor, jednej z 
największych zagadek muzyki 
współczesnej. 
  
Zaginione światła (Prolog)  
Ta historia ta zaczyna się  
w roku 1994, kiedy trzech 
kumpli, Efrim, Mauro i Mike 
postanawiają założyć zespół. 
Nazywają go Godspeed You! 
Black Emperor, nawiązując 
do japońskiego filmu doku-
mentalnego o gangu motocy-
klowym z 1976 roku. W roku 
powstania zespołu skompono-
wali i nagrali swój pierwszy 
materiał, który został przez 
nich samodzielnie wydany 
jako demo na kasetach pod 
nazwą „All Lights Fucked on 
the Hairy Amp Drooling”. 
Muzykę zawartą na nich do 
dziś spowija tajemnica, ponie-
waż owych kaset istniało tyl-
ko 33, a część z nich trafiła do 
bliskich znajomych członków 
zespołu. Do dziś usłyszeć 
można jedynie plotki o lu-
dziach, którzy rzekomo weszli 
w posiadanie egzemplarza 
tego dema, ale żadna z nich 
nigdy nie została potwierdzo-
na. Według oryginalnych 
członków zespołu materiał 

zawarty na „All Lights” zde-
cydowanie różnił się od póź-
niejszego dorobku grupy. Jak 
bardzo mogł się on różnić? 
Cóż, jeśli ktoś kiedykolwiek 
odnajdzie tego Świętego Gral-
la muzyki i udostępni go w 
Internecie, na pewno wszelkie 
wątpliwości zostaną wreszcie 
rozwiane. 
 

Fis. Ais. Nieskończoność. 
Rok po wydaniu swojego 
pierwszego dema, nasi trzej 
bohaterowie grają lokalne 
koncerty, szukając rekrutów 
do zespołu. Wielu przychodzi-
ło i odchodziło po zagraniu 
kilku koncertów w grupie. Te 
drzwi obrotowe nie zdawały 
się wyrażać chęci na zatrzy-
manie się, aż do chwili wyda-
nia debiutanckiego albumu 
zespołu o nazwie „F♯ A♯ ∞”. 
Wtedy grupa ostatecznie za-
trzymała się na 9 członkach, 
więc praktycznie mówimy już 
o kolektywie, aniżeli o trady-
cyjnym zespole. Debiutancki 
album Kanadyjczyków pier-
wotnie został wydany jedynie 
na płytach winylowych  
w 1997 roku. Zremasterowana  
i nagrana w lekko zmodyfiko-
wanym składzie wersja debiu-
tu ukazała się rok później na 
nośnikach CD. Album ten 
wydaje się być introwertyczną 
wizją przyszłości, w której 
świat, jako organizm, powoli 
wyniszcza się i staje w pło-
mieniach. Jedyną osobą zdol-
ną zdać relację z tych okrop-
nych wydarzeń jest nieznany 
narrator, który na samym 
początku albumu stara się 
rozrysować słuchaczom wizję 
świata, stojącego przed nim  
w ruinach. Samochody płoną, 
Słońce stało się całkowicie 
niewidoczne w kłębach dymu, 
a zrozpaczone matki wyciąga-

ją zwłoki swoich dzieci spod 
gruzów. W połowie wypowie-
dzi anonimowego obserwato-
ra, w tle słychać cicho łkające 
skrzypce. Narrator zwraca się 
do nieznanej nam, swojej 
ukochanej osoby, oznajmia-
jąc, że są to ich ostatnie dni. 
Po tym wprowadzeniu, które 
bezlitośnie wciąga nas w 
świat z wizji naszego bohate-

ra, jesteśmy świadkami praw-
dopobnie jednego z zarazem 
najpiękniejszych i najsmut-
niejszych zjawisk w sztuce,  
z jakim kiedykolwiek może-
my mieć styczność. Album 
(mowa o wersji CD - wersja 
winylowa zawiera dwa utwory 
o odmiennych strukturach) 
składa się z trzech długich 
utworów, strukturalnie nie 
kojarzących się z żadnymi 
konwencjonalnymi piosenka-
mi. Warto już teraz mieć na 
uwadze, że Godspeed You! 
Black Emperor wykonują 
muzykę instrumentalną,  
z wyjątkiem sporadycznego 
wykorzystywania narracji. Już 
w pierwszym albumie zespół 
wprowadził swój niepowta-
rzalny styl, wypełniony kom-
pleksowymi kompozycjami, 
szeroką gamą instrumentów, 
takich jak wiolonczele, kon-
trabas, skrzypce, mocno prze-
sterowane gitary, dwie perku-
sje, rogi czy dudy. Od samego 
debiutu grupa wykorzystuje  
w swoich utworach długą, 
pełną napięcia narastającą 
dynamikę, czyli crescendo. 
Czego więcej można było się 
spodziewać ze strony jakiego-
kolwiek zespołu po tak wiel-
kim debiucie? Niektórzy po-
myśleliby, że to łud szczęścia, 
jednorazowy popis. Te osoby 
jednak bardzo by się w tym 
momencie pomyliły. 

 
Nowa Kanada 
Po wpisaniu na stałe w kroniki 
najważniejszych wykonaw-
ców muzyki alternatywnej, na 
samym początku, wszyscy 
przekonali się, że Kanadyjczy-
cy wcale nie zamierzają spo-
cząć na laurach. Jeszcze zbyt 
mało zostało powiedziane. 
Rok po wydaniu reedycji 
debiutu grupy, w roku 1999, 
wydana została EP’ka zespo-
łu, zawierająca dwa utwory, 
zatytułowana „Slow Riot for 
New Zerø Kanada”. Na jej 
okładce widnieje napis  
w języku hebrajskim, znaczą-
cy „bezład i pustkowie”. Sam 
krążek CD zdobi grafika wy-
pełniona ostrzeżeniami poli-
cyjnymi o tym, że wszelkie 
rozmowy prowadzone po-
przez budki telefoniczne są 
rejestrowane. 
Dwa utwory znajdujące się na 
EP’ce tworzą wspólną całość. 
Pierwszy z nich stanowi  
w kontekście płyty jedynie 
wprowadzenie o nazwie 
„MOYA”, które trwa ponad 
10 minut. Całość struktury 
tego utworu to długie crescen-
do, które w punkcie kulmina-
cyjnym eksploduje i przecho-
dzi powoli w główną część 
krążka. Utwór „BBF3” obraca 
się wokół tytułowego Blaise’a 
Bailey’a Finnegana III, który 
przez cały czas trwania utwo-
ru udziela wywiadu. Opowia-
da on o swoim niezadowole-
niu z amerykańskich rządów  
i obawia się o przyszłość Sta-
nów Zjednoczonych, nazywa-
jąc je krajem trzeciego świata. 
Pod koniec wywiadu zostaje 
poproszony przez osobę prze-
prowadzająca wywiad o wyre-
cytowanie swojego wiersza 
(który jak się okazuje składa 
się w dużej części z tekstu 
piosenki Iron Maiden pt. 
„Virus”). Po tym zespół koń-
czy EP’kę ostatnim, wielkim 
crescendo, zostawiając za 
sobą wolne dźwięki skrzypiec, 
które zdają się brzmieć jak 
lament. 
Po tym krótkim epizodzie 
zespół ucichł na półtora roku. 

„Zajrzałem do portfela... Był zalany krwią...”  
 
Muzyczne podróże Łukasza Kózki 
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 „...Jak anteny ku niebu” 

Jest 9 października 2000 roku. 
Właśnie ukazał się nowy po-
dwójny album zwiastunów za-
głady o tytule „Lift Your Skinny 
Fists Like Antennas to He-
aven!”. W tym momencie nikt 
nie wie czego się spodziewać po 
Godspeed. Czy będą kontynuo-
wać to, co pokazali już wcze-
śniej na swoim debiutanckim 
albumie i późniejszej EP’ce? 
Czy zmienią całkowicie swoje 
podejście i zaczną grać wesołe, 
radiowe przeboje? Na szczę-
ście, tak się nie stało. Ich drugi 
długogrający album, według 
mnie, jest jednym z najważ-
niejszych zjawisk (najbardziej  
niedostrzeżonym – może zo-
stanie ponownie odkryty za 
kilkaset lat – jak to bywa z 
pracą wielkich artystów) w 
historii nie tylko muzyki, ale  
i całej sztuki, ponieważ jego 
transcendentna natura nie 
pozwala mi na niego patrzeć 
pod jednym kątem. Album ten 
to bez wątpienia doświadcze-
nie muzyczne, które można 
nazwać filmowym, pomimo 
braku rzeczywistego filmu. 
Tutaj obrazy tworzy w naszych 
głowach sama muzyka, a dla 
każdego może to być doświad-
czenie całkowicie inne od tego 
co może „widzieć” reszta osób 
mających styczność z tym albu-
mem. Dlatego właśnie po-
wstrzymam się od dzielenia się 
swoimi głębszymi odczuciami 
co do muzyki zawartej na tych 
dwóch płytach. Każdy powinien 
sam się z tym zmierzyć, bez 
podświadomie wpływających na 
nas opinii innych osób. 

„Lift Your Skinny Fists...” skła-
da się z 4 utworów, z czego 
każdy trwa po ponad 20 minut. 
Poszczególne mniejsze części 
każdego z nich zostały rozryso-
wane i zatytuowane, i widnieją 
na fizycznych egzemplarzach 
albumu. Całość trwa niecałe 
półtorej godziny, więc z pewno-
ścią nie jest to coś z czym pora-
dziliby sobie mniej cierpliwi 
odbiorcy. Przed kontaktem  
z tym albumem należy mieć 
pewność, że przez ten czas nic 
nie będzie nam przeszkadzać  
w jego odbiorze, a ten, jeśli 
będzie umiejętny i niezakłóco-
ny, gwarantuje niesamowitą 
podróż. 

Epilog (Czyżby?) 

W jakim kierunku dalej mógł 
pójść ten projekt? Cóż, na to 
pytanie sam zespół do końca nie 
znał odpowiedzi, więc postano-
wili, że zamkną go na dobre. 
Zanim jednak to się stało, na-
grali ostatni rozdział w swojej 
apokaliptycznej sadze, a miano-
wicie album „Yanqui U.X.O.” z 
2002 roku. Miał być ostatecz-
nym zwieńczeniem tej trylogii i 
w stu procentach jest to uwydat-
nione choćby samą atmosferą 

albumu. Do tej pory jest to naj-
bardziej wycofany w swojej 
wielkości i rozbudowaniu krą-
żek Godspeed. Składa się on z 3 
utworów, z czego 2 są podzielo-
ne na dwie części (w przypadku 
„Yanqui U.X.O.” znów poja-
wiają się różnice między wyda-
niem CD, a wydaniem winylo-
wym, które jest nieco bardziej 
obszerne). Ostatni z nich 
„Motherfucker=Redeemer” 
osiąga długość ponad 30 minut. 
Album ten odznacza się znacz-
nie bardziej minimalistycznym 
podejściem do struktur utwo-
rów, do których wcześniej przy-
zwyczaili nas Kanadyjczycy. 
Nawet, z reguły potężne cre-
scendo, na tej płycie wydaje się 
być tylko rozpływającą się pla-
mą o kształcie ściany dźwięku, 
przyłowującą na myśl muzykę 
shoegaze czy ambient. Dryfują-
ce w przestrzeni dźwięki malują 
nam przed oczami obraz świata 
zniszczonego. W jaki sposób, 
przez kogo i z jakich powodów? 
Na te i inne pytania muzycy 
pozwalają odbiorcy odpowie-
dzieć sobie wedle swoich wła-
snych przemyśleń. 

W tym momencie stoimy nad 
przepaścią. Zdawałoby się, że 

ten kanadyjski kolektyw przeka-
zał wszystko co miał i co było 
do przekazania. Członkowie 
Godspeed porozchodzili się w 
różne strony, kontynuując lub 
rozpoczynając nowe projekty. 
Owa przepaść okazała się mimo 
wszystko mieć swój koniec, a 
mierzyła całe 10 lat. 

Dystopia 

Po 10 letniej przerwie, która 
wypełniona została pracą człon-
ków grupy w innych projektach, 

nadszedł czas na ponowne od-
wiedzenie świata, dla którego, 
jak już wiadomo od dawna, nie 
ma nadziei. Pośród starych 
zgliszcz Kanadyjczycy odnaleź-
li kilka cennych przedmiotów 
nadających się do dalszego 
wykorzystania i tak właśnie 
powstał pierwszy od 10 lat al-
bum Godspeed zatytułowany 
„’Allelujah! Don’t Bend! 
Ascend!”. Materiał znajdujący 
się na tej płycie pochodzi  
z czasów „Yanqui U.X.O.”, lecz 
z przyczyn szybko objawiają-
cych się przy kontakcie z już 
pierwszym utworem na tym 
albumie wiadomo dlaczego nie 
znalazł się on na tamtym krąż-
ku. W odróżnieniu od rzekome-
go finału z 2002 roku, który był 
letargiczny i mocno atmosfe-
ryczny, „’Allelujah” prezentuje 
się z niemalże całkowicie innej 
strony niż wcześniejszy dorobek 
zespołu. Ten nowy album poka-
zał, że kolektyw potrafi zagrać 
potężne 20-minutowe utwory, 
które udowadniają, że grupa ta 
potrafi siać chaos nie tylko dro-
gą subtelną. Wznowienie sagi 
apokalipsy z 2012 roku było 
zaskoczeniem, i to nie tylko 
dlatego, że w ogóle do niego 
doszło. 

Po wydaniu swojego powrotne-
go albumu, grupa zaczęła znów 
regularnie koncertować, jeżdżąc 
w trasy po całym świecie. Na 
tych właśnie koncertach zespół 
postanowił prezentować swoje 
nowe pomysły na utwory, zaw-
sze spotykające się z ciepłym 
przyjęciem przez fanów. Jed-
nym z tych pomysłów był kon-
certowy set o nazwie roboczej 
„Behemoth”, który był 40-
minutowym, jednolitym utwo-
rem. Set ten przerodził się  

w kolejny album Godspeed  
o nazwie „Asunder, Sweet and 
Other Distress” wydany  
w marcu 2015 roku. Na krąż-
ku utwór został podzielony na 
4 osobne części, płynnie prze-
chodzące między sobą. 
Brzmienie zaprezentowane na 
tej płycie pozwala szybko 
stwierdzić, że ta niezwykle 
agresywna strona zespołu 
jeszcze nie odeszła, choć tym 
razem jest ona bardziej melo-
dyjna. 

Zespół do tej pory wciąż krą-
ży po świecie, starając się 
przekazać ludziom swoją 

wizję końca świata i pozwolić 
im zinterpretować ją wedle 
własnego uznania. Na koncer-
tach odbywających się w ostat-
nim czasie można było usłyszeć 
nowe utwory, które wskazują na 
to, że ci ludzie wcale nie wy-
czerpali jeszcze swoich pomy-
słów, a każdy z przyszłych albu-
mów grupy będzie odmienną 
historią otwartą na różne inter-
pretacje. Czymkolwiek w przy-
szłości jeszcze zaskoczy swoich 
fanów Godspeed, na pewno nie 
będzie to lekkie, ponieważ jest 
to jeden z zespołów, który wy-
maga bardzo dużo od słuchacza. 
Tylko z otwartym umysłem  
i przy właściwym odbiorze, 
jesteśmy w stanie w pełni wyob-
razić sobie „co autor miał na 
myśli”. Ten kolektyw pokazuje, 
że muzyka jako forma sztuki 
może być równie piękna i enig-
matyczna jak poezja, a przy tym 
głośna i niszczycielska jak mi-
tyczna bestia.  

 

Łukasz Kóżka 

Źródła: www.cstrecords.com   

Archiwum prywatne autora 
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Swoją premierę w oławskim 
kinie „Odra” miał film pt. 
"Oławskie gadające głowy", 
powstał dzięki zaangażowa-
niu i ciężkiej pracy uczniów 
naszej szkoły (więcej na te-
mat premiery możecie prze-
czytać artykule poniżej). Ja 
postanowiłam przybliżyć 
sylwetkę reżysera, którego 
film był inspiracją dla tej 
właśnie produkcji. O kim 
mowa? Oczywiście o Krzysz-
tofie Kieślowskim. 

Urodził się 27 czerwca 1941 
roku w Warszawie, jego ojciec 
był inżynierem budownictwa, 
matka pracowała jako urzęd-
niczka. Jako młodzieniec cier-
piał na chorobę płuc, często 
zmieniał miejsce zamieszka-
nia. Po uzyskaniu wykształce-
nia podstawowego, rozpoczął 
naukę w szkole pożarniczej we 
Wrocławiu, jednak zrezygno-
wał z niej po upływie pół roku. 
W 1957 roku, za namową 
rodziców Kieślowski rozpo-
czął swoją edukację w Pań-
stwowym Liceum Techniki 

Teatralnej w Warszawie,  
w którym funkcje dyrektora 
pełnił jego wuj. W trakcie 
nauki, do 1962 roku, pełnił 
funkcje garderobianego  
w warszawskim Teatrze 
Współczesnym. Pracował 
między innymi z Tadeuszem 
Łomnickim, Zbigniewem Za-
pasiewiczem, Aleksandrem 
Bardinim. Po ukończeniu li-
ceum pragnął zostać reżyserem 
teatralnym, jednak w jego 
przypadku podjęcie studiów na 
tym kierunku nie było możli-
we, gdyż nie był absolwentem 
szkoły wyższej. W 1964 dostał 
się (za trzecim razem) na wy-
dział reżyserii w Państwowej 
Wyższej Szkole Filmowej  
w Łodzi, ukończył ją w 1968, 
a dyplom otrzymał dwa lata 
później. W trakcie studiów 
poznał i poślubił swoją żonę 
Marię Cautillo. Z tego związku 
miał córkę Martę, która uro-
dziła się w 1972. 
Jego twórczość rozpoczęła się 
na przełomie 1966-1970 roku 
od filmów dokumentalnych. 
Dzięki częściowym wsparciu 
Kazimierza Karabasza, Jerze-
go Bossaka oraz Wandy Jaku-
bowskiej powstały takie filmy 
jak "Z miasta Łodzi" (1969), 
"Byłem żołnierzem" (1970), 
"Fabryka" (1970), za które 
otrzymał swoje pierwsze festi-

walowe wyróżnienia. 
W fabule zadebiutował filmem 
"Personel" (1975), zdobywając 
dzięki niemu ważne nagrody. 
Było to również pierwsze dzie-
ło kina moralnego niepokoju. 
Jego kariera nigdy nie stała w 
miejscu, stale ją rozwijał, rea-
lizując coraz to kolejne utwo-
ry m.in. "Amator" (1979) czy 
"Przypadek" (1981). Sukces 
tych dzieł sprawił, że Krzysz-
tof Kieślowski zajął bardzo 
wysoka pozycję w kinemato-
grafii polskiej. W 1980 roku 
powstał krótkometrażowy film 
w formie zbliżonej do sondy 
pt. "Gadające głowy", wielok-
tornie poźniej powtarzany 
przez filmowców-amatorów 
oraz, jak już wcześniej wspo-
miałam we wstępie, przez 
uczniów naszej szkoły. 
Międzynarodowa kariera 
Krzysztofa Kieślowskiego 
rozpoczęła się pod koniec lat 
80., kiedy to zrealizował 10 
metafizycznych filmów z cy-
klu "Dekalog". Dwa z nich 
zostały rozwinięte i powstały 
"Krótki film o zabijaniu"  oraz 
"Krótki film o miłości". To 
właśnie dzięki tym filmom 
zdobył uznanie na świecie,  co 
potwierdzają nagrody w Can-
nes oraz przyznanie pierwszej 
Europejskiej Nagrody Filmo-
wej - Feniksa. 

W latach 90. wyjechał do 
Francji, gdzie wyreżyserował 
"Podwójne życie Weroniki" 
oraz trylogię "Trzy kolory: 
Niebieski, Czerwony, Biały" - 
jedną z najbardziej znanych  
i cenionych na świecie, podbi-
jając tym samym prestiżowe 
festiwale. 
Zmarł młodo 13 marca 1996 
roku, miał wtedy 54 lata. 
Żródła podają, że jego wcze-
sna śmierć spowodowana była 
chorobami serca. 
Krzysztof Kieślowski był reży-
serem, dokumentalistą, scena-
rzystą. Jest rozpoznawalny  
i uznawany za wybitnego w 
dziedzinie kinematografii na 
całym świecie. Działacz kina 
moralnego niepokoju, członek 
wielu prestiżowych instytucji 
filmowych (np. Amerykańskiej 
Akademii Sztuki i Wiedzy 
Filmowej przyznającej Oscary, 
od której dostał również nomi-
nacje). Jego twórczość po 
dzień dzisiejszy jest inspiracją 
dla wielu osób działających w 
przemyśle filmowym i wciąż 
przemawia do tysięcy ludzi.  

Na podstawie:  książki "Jak 
zdać do szkoły filmowej, czyli 

kino w pigułce" oraz stron: 
www.culture.pl i Wikipedia  

Michalina Stachnik 

KULTURA 

11 i 12 marca 2016 roku   
w Kinie ODRA w Oławie mo-
gliśmy  uczestniczyć we wspo-
mnieniu o reżyserze Krzyszto-
fie Kieślowskim. 13 marca 
przypadała 20 rocznica śmier-
ci artysty. 
 
W sobotę 12 marca swoją pre-
mierę miały „Gadające Głowy” 
produkcja autorstwa ucznic 
klasy dziennikarskiej z Centrum 
Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Oławie. Na 
wzór wybitnego reżysera, 
Krzysztofa Kieślowskiego, 
stworzyły krótkometrażowy 

materiał, w którym podobnie jak 
on sam, zamieściły kilkunasto-
sekundowe wywiady  z miesz-
kańcami Oławy. Zadały każde-
mu trzy pytania: Kim jesteś?, 
Czego byś chciał? Czego się 
obawiasz? Odpowiedzi poszcze-
gólnych osób na te pytania, 
uporządkowały i stworzyły 
efekt   tzw. „dorastania”. 
Udało im się uzyskać identycz-
ny efekt, jak wczesniej Krzysz-
tofowi Kieślowskiemu. Ich 
remake był bardzo ciekawy  
i przyjemny w odbiorze, a to za 
sprawą profesjonalnego monta-
żu i niemalże bezbłędnego do-

boru bohaterów filmu. 
Realizacja ta jest niewątpliwie 
bardzo dobrą prezentacją możli-
wości uczniów naszej szkoły.  
 
Film przygotowały: Kaja Czar-
nowusy, Beata Kaproń, Emilia 
Domańska i Katarzyna Żydło 
we współpracy z Cristiną Veneri 
i Magdaleną Krawczyk. Opiekę 
nad uczennicami sprawowała 
Magdalena Maziarz a montaż 
zrobiło DK Studio z Oławy. 
Film zostanie upubliczniony za 
pięć lat, z okazji 25. rocznicy 
śmierci Kieślowskiego. 
 

 
 

Piotr Ciechanowicz 

OŁAWSKIE GADAJĄCE GŁOWY 

Nie tylko "trzy kolory" Krzysztofa Kieślowskiego  
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Tom Clancy’s The Divi-
sion to trzecioosobowa gra 
akcji z elementami RPG, 
stworzona z naciskiem na 
współpracę w sieci. The 
Division jest bardzo po-
ważną pozycją od Ubiso-
ftu, Gra jest dopracowana 
i mimo drobnych Bugów 
jest całkowicie grywalna.  
 
Sama fabuła wydaje się 
czymś nowym w świecie 
gier. Dostajemy tu całkiem 
realistyczny scenariusz—
terroryści puszczają  w 
obieg zainfekowane bank-
noty. Mamy Czarny piątek, 
wiele promocji, amerykanie 
wydają swoje pieniądze, a 
wirus rośnie w siłę, roz-
przestrzenia się.  Nowy 
Jork zostaje poddany całko-
witej kwarantannie, wybu-
cha panika. Wcielamy się w 
postać agenta specjalnej 
powołanej z powodu zaist-
niałej  sytuacji grupy, który 
ma za zadanie utrzymać 
porządek w mieście, co nie 
jest łatwe. Przestępcy i ter-
roryści starają się przeszko-
dzić nam w misji.  
Gra zaczyna się od standar-
dowego samouczka oraz 
charakterystycznego dla 
MMORPG kreatora postaci, 
w tym przypadku ubogiego, 
(zawiera on jedynie kilka 
modeli, zdecydowanie za 
mało). Jak przystało na No-
wy Jork, odwiedzamy tu 
słynne na cały świat dziel-
nice Brooklyn czy Manhat-
tan. Warto napomnieć, że 
podstawową kampanię fa-
bularną można przejść solo, 
lecz prawdziwa zabawa i 
siła jest w drużynie. Maksy-
malnie 4 -osobowy zespół 
dostarcza masę frajdy i uła-
twia grę oraz wczucie się w 
rolę agenta i jego zespołu.  
Sama gra w pojedynkę mo-
że po kilku godzinach oka-
zać się schematyczna i 
przeistoczyć się w zwykły 
shooter. Ubisoft kładzie  

nacisk na projektowanie 
poziomów w grę drużyno-
wą. Grając z kolegami, ma-
my możliwość oflankowa-
nia wroga czy ostrzelania 
go z kilku pozycji. 
Mocną stroną gry jest 
oświetlenie i cienie - świet-
nie nadają klimat lokacjom 
oraz samemu miastu, które 
robi wrażenie. Nowy Jork 
jest świetnie odwzorowany. 
Twórcy zadbali o najmniej-
sze szczegóły- od gazet po 
ogrodzenia. W samej grze 
jest kilka smaczków: od 
nawiązania do kultowego 
serialu „Jaś Fasola”, do 
odwzorowanego biura pra-
cowników Ubisoftu.  
The Division oferuje nam 
misje poboczne, krótkie i 
mało wymagające oraz cie-
kawe misje fabularne,  dłu-
gie, trudne i dostarczające 
dużo zabawy. Sztuczna 
inteligencja w samej grze 
jest na wysokim poziomie, 

wrogowie nie są z cukru, 
nie padają od jednego strza-
łu. Trzeba jednak dobrze 
przycelować, by kogoś za-
bić. Arsenał dostępny w 
grze jest całkiem spory, 
mamy do dyspozycji snaj-
perki karabinki, karabiny i 
strzelby, każda z tych kate-
gorii zawiera po kilka ty-
pów broni, co jest sporym 
plusem. Jednym z minusów 
jest system walki, niby do-
brze przemyślany, opierają-
cy się na chowaniu się za 
osłonami,  pozwala nam 
jednak korzystać z osłon 
tylko w specjalnie wyzna-
czonych miejscach. Grając 
chciałem osłonić się za szy-
bą przystanku, a nie mo-
głem tego zrobić co jest 
jednym z minusów tej gry. 
Dużym plusem jest drzew-
ko rozwoju postaci. Tu ma-
my duże pole do popisu. 
Ubi dało nam sporo umie-
jętności, które możemy 

rozwijać, np. stawianie tar-
czy czy budowa wieżyczek. 
Najlepszą opcją jest to, że 
możemy łączyć poszczegól-
ne klasy, tzn. być medy-
kiem i inżynierem jedno-
cześnie. Po ukończeniu gry, 
zdobyciu 30 poziomu, mo-
żemy albo zdobywać kredy-
ty Feniksa, albo udać się do 
strefy mroku.  Strefa mroku 
to miejsce, gdzie mamy 
silniejszych rywali sterowa-
nych przez SI oraz graczy 
grających w sieci na na-
szym poziomie. Radzę nie 
chodzić tam samemu, 
szczególnie na niskim po-
ziomie. Miejsce to jest nie-
bezpieczne i łatwo tam zgi-
nąć, mimo że znajduje się 
tam najlepszy sprzęt w 
grze. Warto więc zebrać 
drużynę i wyruszyć na łowy 
do tej lokacji.  
Podsumowując, po ograniu 
kampanii fabularnej, można 
postawić sobie kilka pytań. 
Co jeśli taki scenariusz by 
się ziścił? Czy służby by 
zareagowały? Tom Clan-
cy’s The Division ma moc-
ne i słabe strony, ale warto 
w nią zagrać. Osobiście 
polecam wariant z zebra-
niem drużyny, nawet 2-3 
osobowej, gdyż ta gra jest 
na to nastawiona. 
Mocną stroną jest grafika, 
szczegóły, np. warunki po-
godowe, specjalnie stwo-
rzone reklamy czy sama 
rozgrywka momentami 
wyśmienita.  
Słaba stroną jest schema-
tyczność gry, miejscami 
spadki fps czy mała liczba 
budynków dostępnych dla 
gracza. Ogólnie, Ubisoft 
spisał się, dając nam The 
Division i myślę, że jeśli 
dalej ją rozwiną, dodadzą 
nową zawartość, wrócę do 
Nowego Jorku.    
 
 

 
Kacper Rowicki 

ZASKAKUJĄCA, REALISTYCZNA, DOBRA 
 
Recenzja gry komputerowej 
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Spektakl pt. ,,Jak powie-
trze'' to produkcja i pro-
jekt grupy niepełnospraw-
nych osób, które występują 
w Teatrze Arka we Wro-
cławiu. To komedia o bar-
dzo poważnych sprawach.  
 
Pokazuje różne problemy, 
z którymi borykają się ludzie 
niepełnosprawni w codzien-
nym życiu. Jedną z bohate-
rek jest dziewczyna o imie-
niu Julia. To nastolatka, któ-
ra mieszka z babcią i tatą. Jej 
matka opuściła ją, gdy była 
małym dzieckiem. Rozwód 
rodziców to zawsze bardzo 
trudny temat, szczególnie  

w okresie dorastania. Jest tu 
także mowa o uzależnie-
niach, smutku i samotności.   
Główną bohaterką jest bab-
cia. Miła, ciepła osoba,  która 
daje dobre rady i jest 
wzorem idealnego opiekuna. 
Spektakl jest trochę drama-
tyczny, ale pokazuje praw-
dziwą stronę zycia. ,,Jak po-
wietrze'' jest polecane każdej 
osobie, niezależnie od wieku 
i na każdą porę. Warto pójść 
na ten spektakl, aby dowie-
dzieć się jak potoczyły się 
losy Julki. 
 

Ola Dolecka 

JAK POWIETRZE... 

Romantyczna polska ko-
media ukazująca siedem 
różnych problemów miło-
snych i rodzinnych. Można 
ją nazwać rozgrywającym 
się na dużym ekranie seria-
lem, ze względu na połącze-
nie wielu wątków.  
 
Reżyserką jest Kinga Lewiń-
ska, mająca doświadczenie 
głównie w reżyserii seriali 
fabularnych. Celem bohate-
rów jest dążenie do szczęścia 
mimo wszelkich przeciwno-
ści. 
Wszystkie historie łączą się 
podczas rozmów mężczyzn 

w siłowni, 
gdzie doradza-
ją sobie i pró-
bują sobie 
poradzić sobie 
na polu miło-
snym. Filip 
(Paweł Doma-
gała) stracił 
właśnie pracę, 
a jednocześnie 
dowiedział się, 
że jego dziew-

czyna jest w ciąży. Nie po-
siadając pieniędzy, zamierza 
spełnić swój biznes plan  
i otworzyć własny bar hama-
kowy. Tomasz (Mikołaj 
Roznerski) w najbliższym 
czasie ma wziąć ślub z uko-
chaną, lecz nie potrafi zrezy-
gnować z kontaktów z młod-
szymi i bardziej rozrywko-
wymi kobietami. Powracają-
cy ze służby wojskowej Ste-
fan (Leszek Lichota) za 
wszelką cenę chce pokonać 
kryzys małżeński spowodo-
wany przez jego własne za-
chowanie i brak opanowania. 

Nieatrakcyjny i strachliwy 
Jarosław (Piotr Głowacki) 
stara się znaleźć jakąkolwiek 
kobietę. Poznaje rozwódkę,  
z którą układałoby się bar-
dzo dobrze, gdyby nie były 
mąż Stefan. Kordian 
(Maciek Zakościelny), me-
nager muzyczny podobający 
się tysiącom dziewczyn, 
mimo wszystko nie może 
zapomnieć o swojej starej 
miłości z podstawówki. 
Wreszcie gwiazda polskiej 
muzyki rozrywkowej Ricky 
(Zbigniew Zamachowski), 
popularny lecz samotny, 
pragnący jedynie znaleźć 
sobie prawdziwego przyja-
ciela.  
Film ma bardzo dobrą i zna-
ną obsadę. Gra aktorska jest 
naprawdę na wysokim po-
ziomie. Warto także wspo-
mnieć o rolach żeńskich.  
W filmie wystąpiły między 
innymi Alicja Bachleda Cu-
ruś, Dominika Kluźniak, 
Aleksandra Hamkało, Mag-
dalena Schejbal czy Barbara 
Kurdej-Szatan.  
Oprócz tak znakomitej gry 
aktorskiej, w filmie możemy 
usłyszeć świetną ścieżkę 

dźwiękową. Piosenka pro-
mująca film została nagrana 
przez Libera i zwycięzcy 
The Voice of Poland, Mateu-
sza Ziółkowskiego. Utwór 
stał się muzycznym moty-
wem przewodnim filmu oraz 
wielkim hitem. Nie zabrakło 
także perełek lat osiemdzie-
siątych, jak piosenka Bonnie 
Tyler – ,,Holding out for the 
hero’’ w scenie pogo-
ni ,,rycerza’’ za ukochaną, 
by uchronić ją przed popeł-
nieniem aborcji.  
W filmie jest za dużo głów-
nych wątków, co uważam za 
wadę. Historie są bardzo 
życiowe, mogą się zdarzyć 
zwykłemu człowiekowi. 
Mimo gatunku komediowe-
go, moim zdaniem, jest to 
bardziej dramat romantycz-
ny. Są oczywiście momenty 
komediowe, ale dominuje 
powaga i sceny miłosne.  
Polecam film osobom lubią-
cym zwroty akcji, spokojne 
filmy romantyczne oraz pa-
triotyzm (nie tylko ze wzglę-
du na to, że jest to polska 
produkcja).  

 
Michał Dziekan 

ROZMOWY NA SIŁOWNI 

Scena ze spektaklu (fot. pochodzi z oficjalnej strony teatrarka) 
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W księgarniach znajdzie-
my książkę "Moby Dick" 
autorstwa Hermana Me-
lville'a, która ma, jak się 
okazało, wiele wspólnego 
z tym filmem.  
 
Jest to obraz o tym, jak 
powstała powieść "Moby 
Dick". Cała akcja to praw-
dziwa historia opowiadana 
przez Toma Nickersona - 
żeglarza, ocalałego członka 
załogi statku Essex. To 
właśnie tę historię spisywał 
Herman Melville. Opowia-
da ona o wydarzeniach  
z 1819 roku, kiedy statek 
którym płynął wówczas 
młody Tom, został zaatako-
wany przez gigantycznego,  
pragnącego zemsty kaszalo-
ta.  
Film na początku może 
wydać się nudny. Spotyka-
my się z bohaterami pra-
gnącymi sławy, pieniędzy  
i tytułów. Jest też konflikt 
pierwszego oficera (który 

wręcz został stworzony do 
swojego zawodu) ze 
"złodziejem" stanowiska 
kapitana, kompletnie niena-
dającym się do tego - Geor-
giem Pollardem. Pragnienie 
zdobycia jak największej 
ilości "płynnego złota" pro-
wadzi do katastrofy. Ocale-
ni marynarze, oddaleni  
o tysiące mil od swoich 
domów, płyną szalupami  
w kierunku lądu. Niestety  
zostają ponownie zaatako-
wani przez tego samego 
olbrzyma. I w tym momen-
cie znikają wszystkie  cele, 
ambicje, zaczyna się walka 
o życie.  
Myślę, że to jest w całym 
filmie najważniejsze - uka-
zanie, do czego zdolny jest 
człowiek w momencie, gdy 
znajduje się na granicy 
śmierci. Do dalszego oglą-
dania zachęca scena ataku 
"potwora morskiego" wraz 
z powoli tonącym i rozpa-

dającym się statkiem. Od 
tego momentu akcja filmu 
przybiera całkiem inny ob-
rót, co jest typowe dla reży-
sera filmu, Rona  
Howarda, zdobywcy m.in. 
Oscara. Na pewno nie jest 
to jego najlepszy film, ale 
mogę śmiało powiedzieć, 
że najgorszy też nie. Uwagę 
przyciąga mściwy kaszalot, 
który w filmie jest nadzwy-
czaj inteligentny. Minusem 
jest obsada, która nie za 
bardzo się spisała. Chris 
Hemsworth jako pierwszy 
oficer oraz jeden z głów-
nych bohaterów, komplet-
nie nie przykuwa wagi. 
Jego grę mogę uznać za 
nudną, co jest zaskakujące, 
ponieważ sama postać jest 
naprawdę interesująca. Za 
trafny wybór mogłabym 
uznać jedynie Brendana 
Gleesona, grającego starego 
Toma Nickersona oraz 
wcielającego się w młode-

go pisarza  Bena Whishaw.  
Jest to film dla osób, które 
są zwolennikami przygód, 
jak i dla tych, którzy chcą 
zobaczyć film ukazujący 
silę natury, walkę o życie 
(nie tylko człowieka!), coś 
co mogłoby wydawać się 
nieprawdopodobne, a jed-
nak okazuje się zainspiro-
wane prawdziwymi zdarze-
niami. 

 
 
 

Wiktoria Strażyńska 

W samym sercu morza  
czyli Moby Dick na ekranie 

Ponadczasowy romans 
Wiek XIX. Pięć córek  
i matka, której marzeniem 
jest wydać je wszystkie za 
mąż. To wszystko składa 
się na bardzo trudną sytua-
cję dla każdego mężczyzny. 
Dodatkowo dwie młodsze 
córki nie grzeszą inteligen-
cją, trzecia natomiast jest 
przemądrzała.  
 
Ciężko o kontynuację rodu, 
jeśli trzy z pociech zdecydo-
wanie nie są dobrą partią dla 
kawalerów- brak im urody, 
ciekawej osobowości i posa-
gu. Jedyna nadzieja w dwóch 
najstarszych córkach- pięk-
nej Jane oraz zabawnej  
i upartej Elizabeth. Kiedy  
nadarza się okazja i w są-
siedztwie pojawia się bogaty, 

młody i przystojny kawaler 
Bingley, pani Bennet od razu 
rozaczyna próby swatania  
z nim najstarszej córki- Jane. 
Szybko jednak okazuje się, 
że młody kawaler ma przyja-
ciela, który jest od niego 
bogatszy, a przy tym równie 
młody i przystojny, jednak 
zdecydowanie bardziej gbu-
rowaty i zarozumiały. Ów 
młodzieniec nazywa się Fit-
zwilliam Darcy i z niewiado-
mych powodów mocno za-
korzenia się w życiu Eliza-
beth Bennet, która nim gar-
dzi.  
Jak może skończyć się histo-
ria dwóch tak bardzo róż-
nych, a jednocześnie tak 
bardzo upartych osób? Jak 
potoczy się życie całej rodzi-

ny Bennet? 
„Duma i uprzedzenie” autor-
stwa Jane Austen to jedna  
z najbardziej kultowych po-
wieści. Historia rodziny Ben-
net jest wzorem dla wielu 
pisarzy i często motywy z tej 
książki są wykorzystywane 
w filmach bądź serialach. 
Jeśli ktoś lubi książki oraz 
filmy z gatunku romans, to 
zauważy, że prawie wszyst-
kie są teraz tworzone na 
schemacie właśnie „Dumy  
i uprzedzenia” lub „Romea  
i Julii” Szekspira. To ponad-
czasowa powieść dla ludzi w 
różnym wieku. Największym 
jej minusem jest to, że wiele 
wątków jest słabo rozwinię-
tych, a czasami nawet pomi-
niętych. Sama fabuła jednak 

tak wciąga, że można przy-
mknąć oko na te drobne wa-
dy.  
 

Katarzyna Żydło 
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