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OD REDAKCJI 

Szanowni Czytelnicy! 
 
Witamy po wakacjach!!!! Wrześniowy numer naszej gazetki 
wprowadzi Was w tajniki  budowy nowych warsztatów zawo-
dowych, które powstaną na terenie szkoły. Jeśli ciekawi was, 
co jest w planach, przeczytajcie.  
Precz z fast foodami! Chcecie wiedzieć,  jakie zmiany są wpro-
wadzane w szkolnym sklepiku? O tym pisze Beata na stronie 3.  
 
Klasy mundurowe od tego roku muszą przestrzegać nowego 
regulaminu dotyczącego  umundurowania.  To jednak nie je-
dyne zmiany w szkole. Nadszedł wyczekiwany przez wszystkich 
wrzesień, więc zawitali do nas nowi uczniowie. Co im się po-
doba, a co nie? Dowiecie się więcej, gdy przeczytacie nasz 
nowy numer.  
W szkole od tego roku powstała nowa klasa. Czym się zajmu-
je? Jaki jest jej cel? Więcej o zmianach znajdziecie w gazetce.  
  
Nasi dziennikarze jak zwykle opisują dla Was książki i filmy, 
recenzje na ostatnich stronach. 
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Z inicjatywy grupy posłów 
w Ustawie z 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności  
i żywienia wprowadzono 
zakaz „serwowania” śmie-
ciowego jedzenia w przed-
szkolach i szkołach.  
W ten sposób parlamenta-
rzyści chcą zapobiegać oty-
łości wśród dzieci i mło-
dzieży. 
Także w naszym szkolnym 
sklepiku nastąpią znaczne 
zmiany w zakresie serwo-
wanych produktów.  
 
Koniec niezdrowego  
jedzenia 
Od 1 października możemy 
zapomnieć o tzw. śmiecio-
wym jedzeniu. Po rozmo-
wie z panią Grzeszczuk, 
właścicielką  sklepiku, je-
steśmy w stanie przedsta-
wić ofertę.  
Przede wszystkim możemy 
zapomnieć o zapiekankach. 
Z listy znikną także bułki 

słodkie, co szczególnie nie 
podoba się piekarzom, któ-
rzy stracą kolejny punkt 
sprzedaży swoich wyro-
bów. Nie będzie także sło-
dyczy, możliwe, że zostaną 
tylko te z minimalną zawar-
tością cukru, bakaliami  
i miodem.  Chrupki i chipsy 
w tradycyjnym „wydaniu” 

są również na czarnej liście. 
 
Co z napojami?  
Możemy zapomnieć o wo-
dach smakowych (bo mają 
w sobie za dużo cukru) , 
napojach gazowanych, typu 
cola.  Ze sklepiku zniknie 
również kawa, a herbata 
słodzona będzie tylko mio-

dem.   
 
Sałatki i kanapki 
Kanapki będą serwowane 
tylko z taką wędliną, która 
ma w sobie minimum 70% 
mięsa, do tego warzywa i 
ser. Nie będą sprzedawane 
kanapki z sosem.   
Sałatki będą doprawiane 
olejem sojowym lub lnia-
nym, tylko z chudym, goto-
wanym mięsem, oczywiście 
bez dodatku soli.  
Pojawią się owoce i warzy-
wa (banany, jabłka). 
Być może wycofane pro-
dukty nie znikną zupełnie 
ze sklepiku, ale będą do-
stępne tylko dla pełnolet-
nich. Więc jeśli zechcesz 
kupić zapiekankę, musisz 
okazać najpierw dowód.  
  
 
 
 
 

Beata Kaproń kl. 2D 

REWOLUCJA  
W SZKOLNYCH SKLEPIKACH 

 

Możemy zapomnieć o zapiekankach i słodkich bułkach.  Pepsi cola i inne tego typu napoje także 
znikną z naszego sklepiku. W kanapkach znajdziemy tylko wysokiej jakości wędlinę. Kawa i inne 
„zabronione” produkty dostępne będą tylko dla dorosłych. To główne zmiany, które od 1 paździer-
nika 2015 roku pojawią się w sklepiku szkolnym. 
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Od października, z okazji 
Międzynarodowego Mie-
siąca Bibliotek Szkolnych,  
Joanna Puławska i Alicja 
Koniewicz, nauczyciele 
bibliotekarze, organizują 
akcję z bonami. Dzięki 
bonowi (wzór obok) można 
uniknąć pytania na jednej 
lekcji. W ciągu miesiąca 
uczeń ma prawo wykorzy-
stać bon tylko raz, po czym 
oddaje go nauczycielowi,  
u którego skorzystał z tego 
przywileju. Bon otrzymuje 
uczeń, który ma  najwyższy 
wynik w statystykach prze-
czytanych książek w da-
nym miesiącu 
 
 
Adrianna Michalik, kl. 2 D  

REGULAMIN NOSZENIA MUNDURU 

W 2012 roku powstała pierwsza klasa policyjna w LO, rok później klasa mundurowa w technikum mechanicznym. 
Nauka w takich szkołach związana jest z noszeniem munduru, szkoła reguluje tę kwestię poprzez regulamin munduro-
wy, który w nowej formie obowiązuje od 1 września 2015 roku. 

Zmiany  opisane są w regu-
laminie umundurowania 
uczniów CKZiU w Oławie. 
Uczniowie musza liczyć się 
z tym, że każdorazowy brak 
przewidzianego regulami-
nem umundurowania w wy-
znaczonych przez dyrekcję 
dniach, zostaje odnotowany 
w dzienniku szkolnym. No-
toryczne uchylanie się od 
tego obowiązku skutkować 
będzie obniżeniem oceny  
z zachowania. Brak mundu-
ru to 10 punktów ujemnych  
z zachowania. Regulamin 
zakłada, że uczniowie noszą 
umundurowanie podczas 
wystąpień w charakterze 
oficjalnego reprezentanta 
szkoły, w czasie apeli z oka-
zji rozpoczęcia i zakończe-
nia roku szkolnego, w czasie 
innych uroczystości szkol-
nych oraz  świąt państwo-
wych, no i oczywiście w 
dniu mundurowym. 

 
Dzień mundurowy jest 
dniem wskazanym przez 
Dyrektora i przypada zawsze 
w dniu, kiedy odbywają się 
zajęcia z "edukacji policyj-
nej" w liceum ogólnokształ-
cącym oraz "edukacji dla 

służb mundurowych"  
w technikum.  
Zmiany dotyczące otrzymy-
wania punktów z zachowa-
nia za brak munduru zostały 
przedstawione na posiedze-
niu Rady Pedagogicznej  
i zatwierdzone 14.09.2015r. 

Regulamin opracowali nau-
czyciele odpowiedzialni za 
innowacje mundurowe.  

 
 
 
 

Beata Kaproń kl II D 

 
Akcja ,,Czytasz? Nie jesteś pytany".  
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O godzinie  11.00 cała Pol-

ska przystąpiła do głośnego 

czytania powieści "Lalka" 

Bolesława Prusa. Nasza 

szkoła także włączyła się do 

akcji. Do współpracy  za-

prosiliśmy sieć sklepów 

"Społem". Uczniowie i nau-

czyciele CKZiU oraz przed-

stawiciele Społem czytali  

w sklepach "Kwadraciak"  

i "Rondo".  

Ireneusz Grochowski, pre-

zes zarządu "Społem" mó-

wił, o korzyściach płyną-

cych z czytania Lalki: "Jako 

handlowiec polecam po-

wieść „Lalka”, która cieka-

wie i z możliwością przewi-

dywania pokazuje kupiec-

two i problemy w handlu 

występujące w XIXw,  które 

są aktualne także dziś. War-

to zaprezentować bohate-

rów stawiając ich  za wzór 

zachowania i kultury. Mimo 

iż nie wszystkie wątki są tak 

istotne, to pokazują postawę 

patriotyczną w czasach 

zaborów. A postać Stanisła-

wa Wokulskiego jest  przy-

kładem przedsiębiorczości, 

kreatywności, kultury i rze-

telności, czyli cech, które są 

bardzo przydatne w dzisiej-

szych czasach".  

Uczniowie pokonali własny 

strach i pomimo niechęci ze 

strony niektórych klientów 

sklepu, mają nadzieję, że 

większość doceniła inicjaty-

wę.  

Dyrektor  Maria Domaradz-

ka zdradziła, że w kolej-

nych latach rów-

nież  weźmiemy udział  

w Narodowym Czytaniu: - 

"Jesteśmy zadowoleni.  

Mam nadzieję, że w przy-

szłości więcej osób weźmie 

udział w akcji. Po raz 

pierwszy wyszliśmy z czyta-

niem na zewnątrz. Wzbu-

dzaliśmy zainteresowanie  

i istnieje szansa, że przeko-

namy 

kogoś do 

czytania 

na głos. 

To jak 

najbar-

dziej 

spełnia 

nasze 

oczekiwania” - mówi Do-

maradzka. - Nauczyciele  

i uczniowie chętnie uczest-

niczyli w tej akcji i mamy 

nadzieję, że zachęcili do 

niej klientów Społem. Zde-

cydowliśmy się na przepro-

wadzenie akcji w sklepie, 

ponieważ Lalka traktuje  

o handlu."  

Akcja trwa-

ła do 13.00 

i każdy 

mógł wziąć  

w niej 

udział.  

 

 

 

Tekst:  Piotr Burkiewicz 

Fot: MM 

NARODOWE CZYTANIE 2015 

W sobotę 05.09.2015 w ramach akcji „Narodowe Czyta-
nie” zainicjowanej trzy lata temu przez ówczesnego pre-
zydenta Polski, Bronisława Komorowskiego my również 
czytaliśmy „Lalkę” Bolesława Prusa.  

Karol Zalewski i Olga Frontkiewicz  Uczennice klasy 2HT w „Kwadraciaku”. 
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Kacper z klasy ID mówi, że 
podoba mu się jak prowa-
dzone są lekcje, uważa, że 
nauczyciele są bardzo sym-
patyczni. Powiedział rów-
nież, że jego pierwsze wra-
żenia są bardzo pozytywne 
i, że nie żałuje wyboru 
szkoły. 

Sylwia z klasy 1i uważa, że 
szkoła jest bardzo fajną. 
Poziom kultury jest zdecy-
dowanie wyższy niż w jej 
gimnazjum. 

Michał z klasy ID mówi, że 
podobają mu się ludzie w 
szkole, ponieważ nikt na 
nikogo nie zwraca uwagi. 
Ogólnie jest zadowolony  

z wyboru szkoły. Podoba 
mu się tok prowadzenia 
lekcji, uważa, że dzięki 
temu uczniowie lepiej zapa-
miętują, czego nauczyli się 
podczas zajęć. 

Uczennica z klasy IG, Nata-
lia, mówi, że nauczyciele są 
bardzo mili. Obawiała się, 
że nie będzie akceptowana 
przez swoją klasę i, że nie 
poradzi sobie, jednak myliła 
się. Jest bardzo lubiana  
w klasie i radzi sobie do-
brze. 
Uczeń z klasy IC, Patryk, 
uważa, że w naszej szkole 
jest dobra atmosfera, ucz-
niowie są mili dla siebie. 
Podoba mu się towarzystwo 

i to, że są większe koryta-
rze, gdyż w jego gimna-
zjum były bardzo wąskie. 

 
Rozmawiała: Wiktoria Janu 

ZMIANY W SZKOLE 
NOWI LUDZIE, REMONTY, PRZEPROWADZKI 
Podczas wakacji w szkole odbywały się liczne remonty. Oprócz nowej podłogi w w korytarzu na I piętrze pomalowano  
i  doposażono część sal i gabinetów. Były też przeprowadzki!  

Są teraz dwa pokoje nauczycielskie: część nauczycieli możecie znaleźć w sali 38 na I piętrze, część w 52a, II piętro. 
Niegdyś językowa sala 6a niedługo będzie funkcjonować jako gabinet wicedyrektorów. Sale 29 i 31 będą pracowniami języko-
wymi. 
Gabinet 52 jest od teraz salą do nauki języka polskiego i opiekuje się nią Magdalena Frontkiewicz. W sali  43 odbywają się 
zajęcia z wiedzy o społeczeństwie, prowadzone przez Edytę Dębicką. W gabinecie 40, zamiast języka polskiego, jest teraz ma-
tematyka. Panie pedagog i psycholog także się przeprowadziły, zajmują teraz pokój nr 7na parterze. 

Nowy rok szkolny to przede wszystkim nowi ludzie. Zapytaliśmy uczniów klas pierwszych o ich wrażenie po tych paru 
tygodniach.  

Michał Dziekan, 1D Sylwia Zielnica, 1i 
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Z okazji Europejskiego 
Dnia Sportu Szkolnego, 25 
września w naszej szkole 
odbyło się specjalne wyda-
rzenie sportowe ,czyli 
"MoveWeek".  
 
 
Na piątej godzinie lekcyjnej,  
o 11.50, na boisku szkolnym 
spotkali się uczniowie 
wszystkich klas. Zaraz po-
tem rozpoczęły się tańce. 
Choreografia do kilku pro-
stych utworów została wy-
myślona, przez Annę Bielic-
ką i Agatę Brodziak-Mikodę, 

nauczycielki wycho-
wania fizycznego. 
Głównym inicjatorem 
i organizatorem wyda-
rzenia był Paweł Na-
białczyk, także nau-
czyciel WF. 
 Każda szkoła, która 
weźmie udział w akcji 
może wygrać zestaw 
sprzętu sportowego. 
Wystarczy się zareje-
strować i przesłać ma-
teriał z wydarzenia. 

 
 
 

 
 
 

 
Mikołaj Ziobrowski   

 



8 

Nowe budynki powstaną   
w miejscu obecnej ścieżki 
zdrowia, za boiskiem szkol-
nym. Mają to być warsztaty 
zarówno dla uczniów jak  
i dla dorosłych, którzy uczą 
się w wekeendy na kwalifi-
kacyjnych kursach zawodo-
wych.  
-  Będzie to świetne rozwią-
zanie, ponieważ cały kom-
pleks szkolny będzie w jed-
nym miejscu — mówi Ma-
ria Domaradzka, dyrektor 
CKZiU.— Do tej pory za-
rządzam budynkiem szkoły 
przy Kutrowskiego i warsz-
tatami przy ul. 11 Listopa-
da. To spora odległość, 
poza tym uczniowie mają 
zajęcia z dala od szkoły. 

 
Nowe pracownie 
Warsztaty będą również 
ułatwieniem dla niepełno-
sprawnych, ponieważ bę-
dzie się tam znajdować 
winda. Do dyspozycji 
uczniów pędzie parter oraz 
pierwsze piętro. Obiekt 
będzie nowoczesny  
i oszklony. Znajdziemy tam 
wszystko, co potrzebne do 

dokształcania uczniów.  
W planie są dwie kuchnie, 
sale komputerowe, po-
mieszczenie do obróbki 
mechanicznej. To tylko 
niektóre z pomieszczeń, 

które pomogą uczniom  
z technikum oraz szkół 
zawodowych w zdobywa-
niu wiedzy i umiejętności. 
Kiedy?
Najprawdopodobniej za rok 

rozpocznie się budowa, a za 
dwa lata nowe warsztaty 
będą już gotowe do użytku. 

Marta Muchorowska 

WYBUDUJĄ NAM WARSZTATY 

Od paru lat dyrekcja szkoły zabiega o nowoczesne i dobrze wyposażone warsztaty. Budynki przy ul. 11 Listopada speł-
niają normy, są jednak stare i wymagają gruntowego remontu. Od roku szkoła funkcjonuje jako Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego i jest jedyną taką placówką w powiecie, dlatego potrzebuje nowego, większego miejsca na 
kształcenie zawodowe. 

Od września po raz pierwszy 
uruchomiono klasę Techni-
kum Organizacji Reklamy. 
To nowe technikum  rozsze-
rza ofertę szkoły o ciekawy, 

aktualny  
i dobry kieru-
nek. Reklama 
jest dźwignią 
handlu i han-
del jej potrze-
buje. 
  

Celem kształcenia w zawo-
dzie technik organizacji re-
klamy jest  przygotowanie 
do wykonywa-
nia  następujących zadań: 

 
1) organizowania oraz pro-
wadzenia sprzedaży produk-
tów i usług reklamowych; 
2) organizowania oraz pro-
wadzenia kampanii reklamo-
wej; 
3) projektowania oraz wyko-
nywania środków reklamo-
wych. 
Uczennice klasy 1AR -
Weronika Kusza i Agata 
Czarczyk twierdzą, że nowa 
klasa wydawała im się bar-
dzo interesująca, mają na-
dzieję, że będzie ciekawym 
doświadczeniem, które po-

zwoli im w przyszłości wy-
konywać dobry zawód. Wy-
bierając szkołę głównie 
zwróciły uwagę na swoje 
zainteresowania oraz na 
możliwości, jakie mają po jej 
ukończeniu.  
Gdy zapytaliśmy panią Kata-
rzynę Nazar, skąd pomysł na 
taki kierunek odpowiedziała: 
"Trzeba iść z duchem czasu, 
a duch właśnie to nam pod-
powiadał". 

 
Emilka Domańska 

Kuba Kulczycki 

Nowy kierunek, nowe perspektywy 
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DKF — reaktywacja 
Spotkanie organizacyjne  
odbyło się 10 września, o 
godzinie 18, w Centrum 
Sztuki. Zarząd DKF zapro-
sił młodych ludzi do współ-
pracy w wyborze repertua-
ru. Ten jednak nie jest jesz-
cze ostatecznie ustalony. 
Kolejne spotkanie klubowi-
czów planowane jest  na 15 
października, również  
o godzinie 18 w Kinie 
"Odra".  
 
Na początek „Dzikie hi-
storie” 
Podczas pierwszej projekcji 
omawiany będzie film Da-
miana Szifrona „Dzikie 
historie”. 
W filmie występu-
ją: Ricardo Darín, Oscar 
Martinez, Leonardo Sbara-
glia, Rita Cortese, Erica 
Rivas, Julieta Zylberberg, 
Darío Grandinetti, Nancy 
Dupláa 
Gatunek: komediodramat 
Czas trwania: 122 min.  
 
Reżyser przedstawia dziką 
komedię, w której sześcior-
gu na co dzień spokojnym 
ludziom, nagle puszczają 
nerwy. Niedoceniany mu-
zyk, biznesmen, panna mło-
da, znany milioner, kelner-
ka oraz specjalista od mate-
riałów wybucho-
wych powiedzą „dość!”  
i pokażą wszystkim swoje 
dzikie oblicze. W świecie, 
w którym liczy się tylko 
wydajność i sukces, prze-
chytrzą system i będą wal-
czyć o siebie, nawet jeśli 
będzie to wymagało prze-
kroczenia cienkiej granicy 
między normalnością  
a szaleństwem.  
Ścieżka dźwiękowa, autor-

stwa nagrodzonego Osca-
rem Gustavo Santaolalla 
(„Babel”), to największy 
hiszpańskojęzyczny przebój 
ostatnich lat. 
 
Pogadamy przed 
Prelekcję przed seansem 
poprowadzi Bartosz Solare-

wicz - tłumacz, filmoznaw-
ca, współpracownik naj-
większych międzynarodo-
wych festiwali filmowych 
odbywających się w Polsce 
(Festiwal Sztuki Autorów 
Zdjęć Filmowych CAME-
RIMAGE w Bydgoszczy,  
T-Mobile Nowe Horyzonty, 

Letnia Akademia Filmowa 
(Zwierzyniec).  
 
Udział w  projekcjach może 
brać każdy. Nie trzeba być 
członkiem DKF.  Wstęp 10 
złotych. 
 
Aby zapisać się do DKF 
„Róża” przy Kinie Odra, 
należy wypełnić deklarację  
i wpłacić roczną składkę  
w wysokości 10 zł. Człon-
kostwo uprawnia do zakupu 
karnetu na cztery seanse.za 
30 zł. 
 

Emilka Domańska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesień w Kinie  
ODRA 

Repertuar na najbliższy 
miesiąc znajdziecie na 
ostatniej stronie. Już teraz 
zdradzamy, że  zacznie 
działać „Kino seniora”. 
Stare, dobre filmy będzie 
mógł zobaczyć każdy. Pla-
nowany czas seansów to 
wtorki, godz. 16.00.  

COŚ DLA KINOMANIAKÓW 

W związku z nowym sezonem kulturalnym  i nowymi możliwościami, Centrum Sztuki zdecydowało się na 
reaktywację Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Róża". Kino "ODRA", poza normalnym repertuarem chce 
promować filmy ambitne i artystyczne.  
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16 stycznia 2014 (na świe-
cie) i 21 października  
(w Polsce) na ekranach 
ukazał się amerykański 
dramat muzyczny, w reży-
serii Damiena Chazelle'a - 
reżysera kina niezależnego. 
Mimo że film miał premie-
rę rok temu, postanowiłam  
poświęcić mu uwagę, po-
nieważ, moim zdaniem, 
jest tego wart .  
W rolę głównego bohatera  
Andrewa Neimanna wciela 
się Milles Teller. Kolejną 
ważną postacią jest Teren-
ce Fletcher (J.K.Simmons). 
Andrew to młody, przy-
stojny i niestety aspołeczny 
i nieśmiały chłopak, który 
w wolnym czasie godzina-
mi słucha muzyki i chodzi 
do kina... z tatą. Jednak 
jego największą pasją jest 
perkusja. Poświęcał bęb-
nom wiele czasu, jednak 
kiedy Fletcher postanowił 
wziąć go "pod swoje skrzy-
dła", zaczyna się piekło. 
Nauczyciel muzyki ma pod 
nadzorem big bang jazzo-
wy, w którym chciałby 
znaleźć się każdy - byłby 
to dowód na prawdę per-
fekcyjnego grania. Jednak 
metody nauki Fletchera są 
dość niekonwencjonalne. 
Kieruje się on jedną zasa-
dą, że ciągłe chwalenie 
młodych muzyków, nie 
uczyni ich wielkimi arty-
stami. Swoje zdanie zbudo-
wał w oparciu o anegdotę o 
Charliem Parkerze - słyn-
nym jazzmanie, który osią-
gnął wiele, dokładnie po 
tym jak jego perkusista 
rzucił w niego... talerzem. 
Tego też trzymał się Fle-
tcher. Codziennością był 
ciągły rygor, wyzwiska, 
krzyki oraz publiczne poni-
żanie przy kolegach   

i koleżankach zespołu. Nie 
tego oczekiwał Andrew, 
nieśmiały chłopak zako-
chany w jazzie, w momen-
cie, kiedy zapisywał się do 
najlepszej szkoły muzycz-
nej w kraju. Błędy należy 
krytykować - taki wniosek 
wyciąga profesor. Można 
się zastanawiać, czy re-
spekt, którym studenci 
obdarzają Fletchera nie 
wynika przypadkiem z 
"syndromu sztokholmskie-

go", czyli wyrażania sym-
patii dla osób, w tym przy-
padku takich jak Fletcher. 
Ten film ukazuje, że gra na 
perkusji to nie tylko mono-
tonne uderzanie, wybijanie 
rytmu i stukanie od czasu 
do czasu w werbel. To coś, 
czemu trzeba się poświęcić 
- jak każdej innej pasji. Jak 
dużego poświęcenia wy-
maga talent? Ogromnego! 
Andrew miał właśnie to 
coś, miał "smykałkę" do 

grania na perkusji, dlatego 
jego treningi z Fletcherem 
kończyły się najczęściej 
krwią i drzazgami w pal-
cach. Chłopak jest w pew-
nych momentach bezsilny, 
jednak każda najmniejsza 
pochwała ze strony profe-
sora podbudowuje go na 
duchu. Przedtem nieśmiały 
- teraz już coraz pewniej-
szy siebie, zaprasza nawet 
od dawna podobającą mu 
się dziewczynę na randkę. 
Jednak po pewnym czasie 
Andrew czuje, że będzie 
musiał wybierać pomiędzy 
dwiema miłościami - 
dziewczyną i perkusą.  
To film przede wszystkim 
dla miłośników bardziej 
ambitnego kina i muzyki 
(nie tylko jazzowej). Jest 
nie tylko świetnie odegrany 
przez aktorów,  ale także 
perfekcyjnie wykonany 
pod względem technicz-
nym. 
 
 
 

Kaja Czarnowusy 
 
 
 

WHIPLASH 

FILM 
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Kochająca rodzina, odda-
na przyjaciółka, cudowny 
chłopak i pasja, dla której 
poświęcasz cały swój czas. 
Wszystko wydaje się ideal-
ne, a każdy dzień jest prze-
pełniony radością — do 
czasu, kiedy niewinna prze-
jażdżka zamienia się  
w koszmar. Jeden wypadek 
zmienia całe życie. A ty 
musisz podjąć najważniej-
szą decyzje w swoim życiu: 
zostać i żyć dalej, czy 
odejść na zawsze. 
 
Przed taką decyzją staje 
Mia, bohaterka książki 
Gayle Forman „Zostań jeśli 
kochasz”. W wypadku zgi-
nęli jej rodzice i młodszy 
brat. Ocalała jedynie ona, 
jeśli można tak nazwać 
stan, w którym znalazła się 
bohaterka książki. Leżąc  
w śpiączce, opuściła swoje 
ciało. Zawieszona pomię-
dzy życiem, a śmiercią. 
Błąka się po szpitalu, szu-
kając odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytanie: żyć, 
czy odejść do najbliższych. 
 
Nie da się jednoznacznie 
stwierdzić, w jakim celu 
autorka napisała tę książkę. 
Ale jeśli chciała pokazać  
w niej potęgę miłości, 
zwłaszcza tej pomiędzy 
dwiema kochającymi się 
osobami, poruszającą opo-
wieść przepełnioną reflek-
sjami, emocjami jak i smut-
kiem, to zdecydowanie się 
jej udało. Książka „Zostań 
jeśli kochasz” jest napisana 
w dość nietypowy sposób, 
gdyż Mia, która jest jedno-
cześnie narratorką i boha-
terką wydarzeń, przedsta-
wia nam swoją zarówno 
aktualną sytuację w szpitalu 
jak i przywołaną za pomocą 
retrospekcji historię swoje-
go życia, w tym miłości. 

Dzięki tym wspomnieniom 
dowiadujemy się jak wyglą-
dało jej życie przed wypad-
kiem. Książka idealna dla 
ludzi spragnionych emocji, 
napięcia i prawdziwej walki  
o miłość. „Zostań jeśli ko-
chasz” jest niezwykłą opo-
wieścią o sile miłości, nie 
tylko tej młodzieńczej, ale  
i takiej, którą dostajemy od 
naszych najbliższych. Spo-
kojna, opanowana dziew-
czyna z duszą artystki  
i przyszłością wśród najlep-
szych wiolonczelistów, 
poznaje szalonego, pełnego 
energii, rockmana Adama, 
który gra w popularnym 
zespole „Shooting Star”. 
Łączy ich pasja do muzyki  
i przeciwności, którymi są. 
Ogień i woda – Adam  
i Mia, połączenie, które 
wydaje się niemożliwe do 
spełnienia.  Mogłoby się 
zdawać, że „Zostań jeśli 
kochasz” to kolejna historia 
dwójki zakochanych z róż-

nych światów, których łą-
czy miłość. Ale mimo 
wszystko, jest to opowieść 
warta przeczytania i skła-
niająca, choć na chwilę do 
głębszych refleksji. 
 
Jednym z najlepszych 
uczuć podczas czytania tej 
książki, jest możliwość 
śledzenia losów Mii, która 
krok po kroku opowiada 
nam historię swego, wyda-
wałoby się idealnego życia. 
Jednak jak każdy, musiała 
zmagać się z problemami 
dnia codziennego. Z każ-
dym kolejnym dniem boha-
terka pogrąża się we wspo-
mnieniach. Myślę, że autor-
ka dobrze wykreowała po-
stacie, z których każda  
z osobna wnosi coś wyjąt-
kowego do historii. Mimo 
że nie ma tu szybkiego tem-
pa, licznych zwrotów akcji, 
to książkę czyta się płynnie. 
Gdy już zaczniemy, to cięż-
ko się od niej oderwać.  

Z każdym kolejnym roz-
działem wzrasta w nas tylko 
zainteresowanie i chęć do-
wiedzenia się, co jeszcze 
czeka Mię i z czym jeszcze 
przejdzie jej się zmierzyć. 
Po przeczytaniu tej powie-
ści, historia naszej bohater-
ki zostaje jeszcze na długo 
w pamięci,  zwłaszcza tych, 
którzy, jak i Mia posiadają 
młodsze rodzeństwo. Spoj-
rzenie przez pryzmat jej 
historii na nasze życie przy-
nosi wiele refleksji. Nikt  
z nas nie chciałby stracić 
bliskich i wybierać: obudzić 
się i żyć dla tych, którzy 
jeszcze są i chcą nas u swe-
go boku, czy odejść do ro-
dziców i brata, zadać ból i 
cierpienie osobom, które 
czekają, aż znów będą mo-
gli mieć nas w ramionach. 
 
 
 
 
 
Andżelika Kołtowska 
 

„Zostań, jeśli kochasz” 
KSIĄŻKA 

Szkolne Cen-
trum Informacji 
zaprasza do 
udziału w ak-
cji! Wiadomość 
u nauczycieli 
bibliotekarzy! 
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