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Szanowni Państwo!

22 marca 2012 roku obchodziliśmy Jubileusz 65 lat 
działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Oławie. Od tego czasu placówka nieustannie się 
rozwija. Najważniejszym dowodem zachodzących 
zmian jest przekształcenie w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. 1 września 2014 roku 
uczniowie rozpoczęli naukę w szkole, która oprócz 
dotychczasowej oferty, wysunęła propozycję 
wielobranżowego kształcenia dorosłych.

Słowo 
wstępne

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce publikację 
przygotowaną z okazji jubileuszu 70-lecia naszej 
szkoły. Poprzednie wydawnictwa z lat 1976, 1997, 
2007 przypominały o najważniejszych wydarzeniach 
z historii placówki. Obecne wydanie przybliży Państwu 
najnowszą historię, ukazującą przede wszystkim nasze 
ostatnie działania na rzecz środowiska lokalnego.

Tradycje szkoły oraz nasze działania wpisały się na 
stałe w pejzaż miasta i jego dorobek kulturalny. 
Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym na wielu 
płaszczyznach. Pozwala to na kształcenie fachowców, 
tak bardzo potrzebnych dla przemysłu, handlu i usług. 
Poza tym przygotowujemy młodzież do dalszej nauki 
na uczelniach, wspieramy rozwój lokalnej kultury, 
organizujemy imprezy dla mieszkańców, włączamy się 
w inicjatywy społeczne.

Kolejne strony przybliżą sylwetki postaci, które 
współtworzyły historię szkoły. Mam nadzieję, że to 
opracowanie, prezentujące osiągnięcia ostatnich 
lat, pozwoli wczuć się Państwu – choć przez chwilę – 
w atmosferę naszej szkoły.

Życzę miłej lektury 
Maria Domaradzka





Sylwetki 
absolwentów

rozdział I
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Po ukończeniu szkoły podstawowej  w roku 1976 
rozpocząłem naukę w Zespole Szkół Zawodowych 
w Oławie przy ulicy Jurija Gagarina, obecnie 
ks. F. Kutrowskiego. Chodziłem do klasy 
wielozawodowej, która oferowała uczniom 
kształcenie się w kilku zawodach: fotograf, cukiernik, 
stolarz oraz zegarmistrz, który wybrałem.  

Szkoła była nowoczesna, miała duże gabinety 
przedmiotowe i salę gimnastyczną. Nosiliśmy 
mundurki – czarne marynarki z przyszytą tarczą 
szkoły. Nauczyciele często, przed wejściem do szkoły, 
sprawdzali czy je nosimy. Bardzo miło wspominam 
kadrę pedagogiczną, szczególnie Pana Wójtowicza, 
który uczył nas matematyki.

Po ukończeniu edukacji w Zespole Szkół 
Zawodowych, zdałem egzamin czeladniczy we 
Wrocławiu i od tamtej pory spełniam się w zawodzie 
zegarmistrza. Od lat naprawiam zegary i zegarki 
mieszkańców Oławy, a wielu z nich niezmiennie do 
mnie wraca.

Naprawiałem zegar na wieży ratuszowej w Oławie, 
a później go konserwowałem. Obecnie oprowadzam 
wycieczki, podczas których opowiadam jego 
historię. Zajmuję się również codziennym 
nakręcaniem naszego zegara. Jestem także jedynym 
zegarmistrzem w powiecie, który naprawia zegary 
mechaniczne.

Od czasu mojej edukacji szkoła bardzo się zmieniła. 
Przeprowadzane są stale modernizacje. Dla uczniów 
organizowane są różnego rodzaju konkursy i kursy 
zawodowe. Uważam, że szkoła ma wysoki poziom 
nauczania, posiada dobrze przygotowaną kadrę 
nauczycieli, którzy kształcą młodych ludzi również 
w ciekawych i potrzebnych zawodach.

Pomimo upływu czasu, nadal utrzymuję kontakt ze 
szkołą poprzez spotkania w moim zakładzie z byłymi 
i obecnymi nauczycielami oraz absolwentami szkoły, 
którzy korzystają z usług zegarmistrzowskich. 
Podczas tych spotkań często rozmawiamy o czasach 
szkolnych. Jako rodzic uczęszczam na zebrania 
rodziców. W miarę możliwości wspieram młodzież, 
pomagając w realizacji projektów edukacyjnych. 
Uczestniczyłem w przygotowaniu filmu 
dokumentalnego pt. "Powroty", który był częścią 
działań w ramach jubileuszu 70-lecia przesiedleń na 
ziemie zachodnie i osadnictwa na ziemi oławskiej 
dotychczasowych mieszkańców kresów i pozostałych 
terenów Polski. Pomagałem też przygotować na 
ogólnopolski konkurs prezentację o zawodzie 
zegarmistrza jako ginącym już rzemiośle  

Jan 
Forczak
absolwent
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Naukę w szkole podjąłem z dniem 01.09.1972 r. 
Uczęszczałem do trzyletniego technikum 
mechanicznego o profilu obróbka skrawaniem. 
Oferta nauki na tym kierunku była skierowana do 
absolwentów szkół zawodowych. Wcześniej ukończyłem 
ZSZ przy JZS w Jelczu i zdobyłem zawód tokarza. 
Technikum Mechaniczne ukończyłem złożeniem 
egzaminu maturalnego w 1975 r. 

Wielokrotnie wracam myślami do odległych czasów 
mojej młodości. Ożywają wspomnienia koleżanek 
i kolegów z szkolnej ławy. Z wieloma z nich do dzisiaj 
utrzymuję kontakty,zwłaszcza z tymi mieszkającymi 
w okolicy. Ponadto, z tytułu kolejnych rocznic ukończenia 
szkoły, spotykamy się od lat w gronie absolwentów 
III i V klasy technikum. Ówcześni dyrektorzy: T. Zawer, 
J. Zalewski i A. Kamiński byli naszymi wykładowcami. 
Wychowawcą klasy był T. Stefaniszyn. W gronie 
nauczycieli byli: J. Palider, małżonkowie  
T. i H. Fabiszakowie, M. Stefaniszyn, J. Wójtowicz,  
R. Szafran, S. Zborowski, A. Olejnik i inne osoby. 

W szkole panowała dyscyplina. Zobowiązani byliśmy 
do noszenia jednolitych mundurków z wyrażnym 
emblematem szkoły. Wykładowcy byli wymagający, 
co dzisiaj, z perspektywy czasu oceniam bardzo 
pozytywnie. Wiele z tego, co wyniosłem ze szkoły, 
przydało mi się w dalszym życiu zawodowym i nie 
tylko. Po zakończeniu szkoły odbyłem dwuletnią 

służbę wojskową w pułku pancernym jako dowódca 
czołgu. W 1981 r. podjąłem pracę w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Godzikowicach jako kierownik Zakładu 
Napraw Sprzętu Rolniczego i Samochodowego. 
W 1992 r. zostałem prezesem zarządu spółdzielni, co 
trwa do dnia dzisiejszego.

Jestem radnym Powiatu Oławskiego od czasu jego 
utworzenia, tj. od 1998 r.

Pełniłem różne funkcje w ramach posiadanego 
mandatu. Byłem przewodniczącym Komisji Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu oraz pełniłem 
obowiązki przewodniczącego Rady Powiatu 
II i III kadencji. W IV kadencji pełniłem funkcję 
wiceprzewodniczącego RP, a w obecnej, V kadencji, 
zostałem ponownie wybrany przewodniczącym Rady 
Powiatu Oławskiego. Żywo interesuję się życiem 
powiatu, stąd moja praca na jego rzecz. Pełnię funkcję 
przewodniczącego Rady Społecznej szpitala od 2010 r. 
Jestem współzałożycielem Fundacji Ochrona Zdrowia 
w Powiecie Oławskim. Ponadto pełnię funkcję prezesa 
Wspólnoty Samorządowej Powiatu Oławskiego. Za mój 
wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności zostałem 
odznaczony przez Prezydenta  RP B. Komorowskiego 
w 2015 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi.  

Dzisiaj patrząc na moją szkołę, jestem pełen podziwu. 
Wprowadzanie nowych kierunków kształcenia pokazuje 
dynamiczny rozwój tej placówki i jej otwartość na 
zmieniający się rynek pracy. Budynek szkoły wraz 
z otoczeniem wyglądają dzisiaj imponująco. Rada 
Powiatu wraz z Zarządem wychodząc naprzeciw 
działaniom Dyrekcji Szkoły podjęła decyzję o budowie 
nowoczesnych warsztatów szkolnych, co mnie, jako 
absolwenta, bardzo cieszy. Od szeregu lat pozostaję 
w kontakcie z panią dyrektor szkoły, służąc pomocą jako 
radny Rady Powiatu  

Józef 
Hołyński
absolwent
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Z ogromną przyjemnością podzielę się swoimi 
wspomnieniami oraz wrażeniami związanymi z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
W roku 2005 po raz pierwszy spotkałam się z Naszą 
Szkołą, gdy moje nazwisko znalazło się na liście osób 
przyjętych do klasy 1B Liceum Ogólnokształcącego. 
Szkoła nosiła wtedy nazwę: Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1. Szkołę wspominam 
z ogromnym sentymentem. Nauczyciele, którzy mnie 
uczyli byli bardzo sympatyczni, pomocni i wyrozumiali. 
Atmosfera panująca zarówno na lekcjach, jak i w szkole, 
była niesamowicie ciepła i przyjazna. Miałam cudowną 
klasę, z którą mam wiele wspaniałych wspomnień 
oraz bardzo wyrozumiałą wychowawczynię p. Monikę 
Zaklukiewicz, na której pomoc zawsze mogłam liczyć.
W przeciwieństwie do szkoły, którą jak wybrałam 
jak najbardziej świadomie, do klasy o profilu 
matematyczno-fizycznym, przyznam szczerze, trafiłam 
przez przypadek, nie mając konkretnej wizji własnej 
przyszłości. W mojej nastoletniej głowie co miesiąc 
rodził się nowy pomysł na siebie – od dietetyka, przez 
kosmetyczkę, aż po fotografa. Szczerze mówiąc, 
najbardziej odpowiadałaby mi wtedy możliwość 
robienia wszystkiego jednocześnie, co niestety nie 
było możliwe. Gdy przyszedł moment wyboru studiów, 
postanowiłam zasugerować się przedmiotami, których 
po prostu lubiłam się uczyć. Języki obce uwielbiałam od 

zawsze, a nauka ich była dla mnie czystą przyjemnością 
i przychodziła mi z dużą łatwością. I tak rozpoczęłam 
nowy rozdział, decydując się na germanistykę. Przy 
wyborze specjalizacji zadziałała intuicja i dziecięce 
marzenia. Jako mała dziewczynka godzinami bawiłam 
się lalkami w szkołę. Później przeniosłam się na 
podwórko i zyskała "prawdziwych" uczniów, którzy 
w piaskownicy dzielnie pisali moje kartkówki. Przez 
całe swoje dzieciństwo byłam przekonana, że zostanę 
nauczycielką. I tak się stało. Już na drugim roku studiów 
zaczęłam pracować jako lektor w Szkole Językowej 
Leader English, gdzie uczę do dziś. Pokochałam to, 
co robię niemal od pierwszych przeprowadzonych 
zajęć. Język niemiecki jest moją pasją, a praca sprawia 
mi wielką przyjemność, czym chcę się dzielić z moimi 
uczniami. Uwielbiam nauczać i nie wyobrażam sobie 
wykonywania innego zawodu.
W 2016 roku moje marzenia przeniosły się z piaskownicy 
do szkoły. Szkoły, w której kiedyś sama byłam jednym 
z wielu uczniów. Od lutego jestem nauczycielem języka 
niemieckiego właśnie w Naszej Szkole, w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. To jest  
niesamowite doświadczenie móc wrócić w te mury 
w zupełnie innej roli. Wszyscy nauczyciele przyjęli 
mnie bardzo ciepło. Poznając szkołę "od kuchni", 
zakochałam się w niej na nowo. Cudowna dyrekcja 
i bardzo przyjazne grono pedagogiczne – wszyscy 
zaangażowani w swoją pracę. Od kiedy opuściłam szkołę 
ze świadectwem w rękach, rozwinęła się ona ogromnie. 
Dziś oferuje uczniom szeroki wachlarz możliwości, dając 
do wyboru ciekawe kierunki nauki, których ukończenie 
w większości daje młodym ludziom jednocześnie zawód 
i lepszy start w przyszłość 

Izabela 
Rogowska
absolwentka, 
nauczycielka
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Ze szkołą byłem związany dwukrotnie. W latach  
1976–1980 byłem uczniem, natomiast w okresie  
od 1991 do 1996 roku pracowałem jako nauczyciel 
zawodu.

Jak szkoła zapisała się w mojej pamięci? To ciekawe 
pytanie, gdyż wspominam ją zarówno z perspektywy 
ucznia jak i nauczyciela. Edukację wspominam bardzo 
dobrze – oprócz nauki, brałem udział w zajęciach 
pozalekcyjnych oraz olimpiadach, co było bardzo 
ciekawą przygodą. Podczas nauki koncentrowałem się 
na zajęciach praktycznych. Prowadzili je ludzie z pasją, 
którzy starali się zarazić nas swoimi zainteresowaniami. 
To właśnie na tych lekcjach zrozumiałem, że chcę 
związać przyszłość z obróbką metalu. W 1991 wróciłem 
do szkoły jako nauczyciel zawodu. Prowadziłem zajęcia 
praktyczne i wiedziałem, że odpowiednie nauczanie 
może ukierunkować życie młodych ludzi. Przekazywałem 
wiedzę z pasją, starałem się wyłapywać talenty, bo do 
obróbki metalu też trzeba mieć talent i intuicję.

Po ukończeniu szkoły rozpocząłem pracę jako 
operator obrabiarek skrawających. Musiałem 
pracować w systemie zmianowym, często w trybie 
ponadwymiarowym. Miałem mało czasu dla siebie, co 
powoli zaczynało mi doskwierać. W końcu pojawiła się 
możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, więc 
skorzystałem z niej. Za oceanem znacznie rozwinąłem 

moje umiejętności, poznając nowe techniki obróbki 
metalu. Właśnie to w metalurgii podoba mi się 
najbardziej – wiedza jest uniwersalna, unosi się ponad 
różnicami językowymi czy kulturowymi. Po powrocie 
odbyłem kurs pedagogiczny i zacząłem nauczać. To 
był dobry czas. Mam wrażenie, że nauczyłem się od 
moich uczniów tyle samo, ile oni ode mnie. W 1996 roku 
założyłem firmę SED–MET. Początkowo pracowałem 
w niej sam, koncentrując się na możliwościach rozwoju. 
Wiedziałem, że kluczem do sukcesu jest rzetelność 
i otwartość na drugiego człowieka. Dziś zatrudniam 
trzydzieści osób. Wciąż przyświecają mi takie same 
wartości.

Jestem częścią lokalnej społeczności. Oława to 
moje miasto. Nie zapominam o tym. Moja firma 
wspiera lokalne wydarzenia sportowe, szkoły oraz 
stowarzyszenia. Wspieram lokalny rynek pracy, dając 
zatrudnienie i przyuczam uczniów do zawodu podczas 
praktyki.

Z sentymentem spoglądam w przeszłość, a z nadzieją 
w przyszłość. Podoba mi się to, że szkoła idzie z duchem 
czasu. Zmieniła się nazwa. Niegdyś Zespół Szkół 
Zawodowych, dziś Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. Czuć w tym świeżość, europejski 
powiew, który zaciekawia i przyciąga – z tego, co wiem – 
zasłużenie. Otworzyły się nowe kierunki nauczania, 
zgodne z obowiązującymi trendami. To dobry początek 
dla młodych ludzi.

Pomimo upływu lat, nadal utrzymuję kontakt ze 
szkołą. Od wielu lat moja firma przyjmuje uczniów na 
praktyczną naukę zawodu. Staramy się organizować im 
zajęcia tak, by nauczyli się jak najwięcej. Mam nadzieję, 
że kiedyś wykorzystają zdobytą u nas wiedzę i zrealizują 
swoje życiowe cele  

Edward 
Sinicki
absolwent,  
nauczyciel



14      Sylwetki absolwentów

Bardzo patetycznie zabrzmi, jeśli zacznę swój tekst 
od stwierdzenia, że minęło siedemdziesiąt lat od 
powstania Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Oławie. Nie byłoby w tym zdaniu 
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że piszę o szkole, 
którą ukończyłem zaledwie kilka lat temu, bo 
w 2012 roku.
Z jednej strony powinno mi być łatwiej – bo 
wspomnienia świeże, bo to wciąż szkoła bardzo 
podobna do tej, którą osobiście poznałem, bo 
nadal pracuje tam wiele znajomych twarzy. 
Z drugiej jednak strony to zaszczyt i wyzwanie, 
zmieścić swoją historię w całej gamie opowieści, 
które mają w głowach wszyscy absolwenci. A tych 
przez siedemdziesiąt lat trochę się zebrało.
Dokładnie siedem lat temu rozpoczęła 
się moja przygoda z "Żubrówką". 
Skłamałbym mówiąc, że byłem w stu 
procentach przekonany do wyboru 
szkoły, zwłaszcza, że mówiło się 
o niej różnie. Uparłem się, bo 
dziennikarski profil klasy bardzo 

mi odpowiadał. Dziś wiem, że na pewno była 
to jedna z najlepszych decyzji, jakie podjąłem 
w swoim życiu.
O jubilacie powinno się mówić dobrze, ale ja nie 
chcę tego robić, ponieważ tak wypada. Chcę, 
ponieważ wiem, że obecne Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego na to zasługuje. Jak 
myślę o trzech latach, które tam spędziłem, to 
trudno mi znaleźć złe wspomnienia.
Dziś jestem dziennikarzem, czyli zajmuję się 
tym, czym zawsze chciałem się zajmować. I nie 
będzie w tym ani grama przesady, jeśli powiem, 
że bez "Żubrówki" by tego nie było. Rzecz jasna 
nie chodzi o to, że klasa dziennikarska nauczyła 
mnie zawodu. Nie nauczyła, ale dała szansę  by 
spróbować, by uwierzyć w siebie, by pokazać 
się na zewnątrz. A dla nastolatka, który myśli 
o swojej przyszłości i szuka miejsca na ziemi, to 
bardzo ważne, wręcz nieocenione!
W Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, które jeszcze wtedy było 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 
poznałem wspaniałych ludzi. Zarówno jeśli  
chodzi o rówieśników, jak i grono pedagogiczne. 
Ci drudzy bardziej cenili kreatywność, niż wykute 
regułki. To bardzo ważne dla takich uczniów 
jak ja, którzy nie potrafią usiedzieć na miejscu 

i potrzebują, by wokół nich działo się coś 
niesztampowego. A wydaje mi się, że 

wokół siebie, najpierw jako redaktor 
naczelny szkolnej gazetki, potem jako 

wiceprzewodniczący samorządu 
szkolnego, zawsze robiłem sporo 
zamieszania.

Kamil Tysa
absolwent
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W latach 1993–1995 uczęszczałam do Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej o profilu fryzjerskim. Wybrałam tę 
szkołę, ponieważ uznałam, iż pomoże mi ona zdobyć 
nową wiedzę, a jednocześnie nie zmusi do rezygnacji 
z moich zainteresowań. Wybór tego zawodu był 
bardzo dobrą decyzją. Pamiętam, że w szkole 
panowała miła atmosfera, a uczniowie mieli ze sobą 
bardzo dobre kontakty.
Moja droga zawodowa potoczyła się w dobrym 
kierunku. Aktualnie robię to, co kocham, czyli 
pracuję w zawodzie fryzjerskim. Od 17 lat prowadzę 
własny salon fryzjerski i czerpię z tego ogromną 
przyjemność.
Chociaż okres edukacji mam już za sobą, 
z zadowoleniem obserwuję, że szkoła w obecnej 
chwili bardzo prężnie się rozwija. Daje szanse 

młodzieży na kształcenie w coraz to nowszych 
i perspektywicznych kierunkach. W obecnej 

chwili, uczniowie, którzy odbywają 
praktyczną naukę zawodu w naszym 

salonie, również uczęszczają i kształcą 
się w tejże szkole  

Joanna 
Włodarczyk
absolwentka

Wspomnień z tych trzech licealnych lat mam 
naprawdę wiele. Zanudziłbym państwa, drodzy 
czytelnicy, jeśli wymieniłbym wszystkie. Dlatego 
opowiem bardzo krótko. Kiedyś, wraz z klasą, sami 
od początku do końca, napisaliśmy i złożyliśmy 
gazetkę. Przez słowo "sami", należy rozumieć, że 
bez pomocy nauczycielskiej, co nigdy wcześniej 
nie miało miejsca. I chyba wtedy pierwszy raz 
poczuliśmy, że w szkole nas czytają, bo zebraliśmy 
tyle krytyki, ile jeszcze nigdy wcześniej. I byliśmy 
szczęśliwi jak nigdy wcześniej, bo wiedzieliśmy, że 
jest to w 100% nasze dzieło. Słabe? Być może, ale 
nasze!
Jeśli już wspominam, to tak ogólnie muszę 
powiedzieć, że nie zapomnę lekcji języka polskiego 
z panią Lidią Łabowską, aktorskich wojaży pod 
okiem pani Marty Brudnik, czy dziennikarskich 
szlifów pod okiem pani Magdaleny Maziarz. To tej 
ostatniej chciałbym podziękować najbardziej. Bo 
mam nieodparte wrażenie, że przez  te trzy lata 
poprowadziła mnie tak jak należy. Nie tylko jako 
wychowawczyni.
Chciałbym też pogratulować i podziękować 
Pani dyrektor Marii Domaradzkiej. Jestem 
przekonany, że w dużej mierze dzięki Pani, 
szkoła przeżywa bardzo chlubny okres w swojej 
siedemdziesięcioletniej historii. I jedyne czego 
mogę w tej chwili życzyć – to  oby tak dalej!  
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Moje pierwsze spotkanie ze szkołą miało miejsce 
1.09.1949 roku, kiedy jako uczeń pierwszej klasy 
rozpocząłem naukę. Szkoła wówczas nosiła nazwę 
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Centralnego 
Urzędu Szkolenia Zawodowego. Edukację 
ukończyłem 24.06.1952 r., zdobywając zawód tokarz, 
w którym 1.07.1952 r. podjąłem pracę w Państwowej 
Fabryce Wagonów "PAFAWAG" we Wrocławiu.Drugie 
spotkanie ze szkołą odbyło się 1.09.1959 r., kiedy 
rozpocząłem pracę jako wychowawca internatu oraz 
nauczyciel fizyki, a następnie matematyki. W latach 
1959–1981 i 1983–1986 byłem dyrektorem szkoły, 
a 1986–2001 ponownie nauczycielem matematyki. 
Szkoła zapisała się w mojej pamięci bardzo 
pozytywnie, czego dowodem jest historia zapisana 
w Kronice Szkoły, czy w różnych dokumentach miasta 
Oławy.
Moja droga zawodowa była ściśle związana 
z późniejszym zawodem. Po ukończeniu szkoły 
rozpocząłem pracę w "PAFAWAG" we Wrocławiu, 
gdzie pracowałem dwa lata. W  latach 1954–1956 
odbyłem Studia Przygotowawcze w Wyższej Szkole 
Rolniczej we Wrocławiu. Po ich ukończeniu podjąłem 
naukę na studiach nauczycielskich w Krakowie. 
Naukę na kierunku matematycznym ukończyłem 

w 1959 r. W tym samym roku rozpocząłem pracę 
w naszej szkole. W latach 1969–1972 odbyłem 
studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Opolu na wydziale matematyczno-fizyczno-
chemicznym, uzyskując tytuł magistra matematyki. 
W latach: 1.09.1964–1.09.1965 pełniłem obowiązki 
zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
w Oławie.
Przez cały okres pracy w szkole, aktywnie działałem 
na rzecz powiatu. W  latach 1965–1975 byłem radnym 
Powiatowej Rady Narodowej i pełniłem obowiązki 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
W latach 1976–1988 byłem Radnym Miejskiej Rady, 
pełniąc sporadycznie obowiązki przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Służby Zdrowia, 
a w 1988 r. objąłem obowiązki przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Wykonywałem także obowiązki 
wiceprezesa Klubu Moto-Jelcz Oława w sekcji piłki  
siatkowej. Byłem ławnikiem Sądu w Oławie oraz 
pełniłem wiele innych funkcji w różnych organizacjach 
i stowarzyszeniach. Za swoją pracę społeczną 
dla szkoły i miasta otrzymałem wiele wyróżnień 
i odznaczeń, z których najważniejsze to:

 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia,
 – Złoty Krzyż Zasługi,
 – Brązowy Krzyż Zasługi,
 – Medal Komisji Edukacji.

Bardzo pozytywnie oceniam funkcjonowanie szkoły 
w środowisku lokalnym, co obserwuję, mając 
częsty kontakt ze szkołą, na przykład poprzez udział 
w uroczystościach jubileuszowych szkoły 

Tadeusz 
Zawer
absolwent, pracownik 
dyrektor
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Uczniowie naszej szkoły stale angażują się w różne 
działania wspierające potrzebujących. Często sami 
wychodzą z inicjatywą. W ramach wolontariatu 
uczestniczą w ogólnopolskich przedsięwzięciach. 
Cyklicznie kwestują dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, zbierają monety na rzecz 
dzieci wychowujących się w domach dziecka 
i rodzinach zastępczych podczas akcji Góra Grosza 
oraz propagują cele Fundacji DKMS, działającej 
w zakresie promowania nauki i badań w dziedzinie 
przeszczepiania komórek macierzystych.

Większość działań o zasięgu ogólnopolskim, w które 
włącza się młodzież, jest ukierunkowana na pomoc 
lokalną. Od kilku lat szkoła aktywnie uczestniczy 
w akcji SZLACHETNA PACZKA. Jest to projekt, 
który polega na pomocy materialnej konkretnej 
rodzinie "z sąsiedztwa", znajdującej się w potrzebie. 
Uczniowie organizują na terenie szkoły zbiórkę 
żywności długoterminowej, słodyczy, odzieży, 
artykułów papierniczych, środków higienicznych, 
kosmetyków i chemii gospodarczej. Zawsze 
dbają też o zorganizowanie drobnych prezentów 
gwiazdkowych dla "Podopiecznych". Działalność 
naszych uczniów w tym zakresie prowadzona jest 
nieprzerwanie od kilku lat, mimo iż przez jakiś 
czas w Oławie nie było koordynatora akcji. Szkoła 

Akcje  
charytatywne, 
wolontariat

samodzielnie typowała rodziny, które obejmowała 
opieką. 

Akcje charytatywne organizuje także Samorząd 
Uczniowski. Regularne zbiórki nakrętek umożliwiają 
pomoc konkretnym osobom, a także wspierają 
działalność instytucji, takich jak Wrocławskie 
Hospicjum Dziecięce czy Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom "Tęcza" 

Podziękowanie od Kuby za "Szlachetną Paczkę"
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Góra Grosza, 2015
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Góra Grosza, 2015
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Kampanie i akcje społeczne są ważną częścią 
działalności szkoły. Uczniowie, oprócz zdobywania 
wykształcenia, włączają się w działania wspierające 
ogólnopolskie przedsięwzięcia, promując ich idee 
w środowisku lokalnym.

"Mam Haka na Raka" to ogólnopolska akcja 
propagująca wiedzę i profilaktykę nowotworową. 
Każda szkoła może zgłosić zespoły uczniowskie, 
które opracowują i przeprowadzają działania na 
terenie szkoły i w społeczności lokalnej. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 był inicjatorem tygodniowej 
kampanii, mającej na celu uświadomienie zagrożenia 
zachorowaniem na czerniaka i informowanie o tym, 
jak ważne w walce z nim są badania profilaktyczne. 
12 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie 
z dr Małgorzatą Sikorską-Styp, lekarzem onkologiem. 
Oficjalnie rozpoczęło ono akcję informacyjną. Na 
lekcjach biologii przeprowadzono także cykl zajęć o tej 
tematyce. 18 lutego grupa 60 uczniów z naszej szkoły 
wzięła udział w marszu pod hasłem "Mam Haka 
na Raka". Uczniowie rozdawali ulotki, informując 
przechodniów o chorobie: przyczynach jej powstawania 
oraz sposobach zapobiegania. Dodatkowo rozdawano 
deklaracje, które zobowiązywały do przekazania 
informacji o czerniaku co najmniej jednej osobie. 
W ramach akcji uczniowie przeprowadzili sondę uliczną 
z udziałem telewizji, w której pytali oławian o wiedzę na 
temat czerniaka.

Staramy się regularnie uczestniczyć w "Marszu Różowej 
Wstążki", organizowanym przez Stowarzyszenie 
"Zawsze Kobieta" i Dolnośląskie Centrum Onkologii. 
Marsze odbywają się w październiku, który jest 

miesiącem walki z rakiem piersi. Młodzież, wraz 
z mieszkańcami miasta i przedstawicielami lokalnych 
instytucji, bierze udział w pochodzie, trzymając 
w dłoniach różowe balony.

Od kilku lat wspieramy akcję społeczną "Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia". Uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w porządkowaniu zapomnianych 
grobów na cmentarzach za wschodnią granicą. 
Wspólnie zbieraliśmy znicze oraz kwestowaliśmy na 
rzecz ratowania polskich nekropolii na wschodzie.

Inną formą działalności jest współpraca z Polską 
Akcją Humanitarną. Braliśmy udział w projekcie 
edukacyjnym "Szkoła Globalna działa lokalnie", 
w ramach którego promowaliśmy w środowisku 
lokalnym ideę Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). 
W działaniach wsparły nas lokalne instytucje, 
media i przedsiębiorcy: Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miejski w Oławie, "Gazeta Powiatowa 
– Wiadomości Oławskie", Oławska Telewizja 
Kablowa, Hotel "Oławian", PSS Społem Oława, 
Centrum Kultury i Fundacja "Grejpfrut". Cyklicznie 
uczestniczymy w międzynarodowej akcji "Tydzień 
Edukacji Globalnej", która każdego roku skupia się 
na wybranych aspektach edukacji globalnej. W szkole 
organizowane są prelekcje i warsztaty. Młodzież, przy 
wsparciu edukatorów PAH, zdobywa wiedzę, którą 
później propaguje w środowisku lokalnym. Taka forma 
działalności pozwala na budowanie świadomości, iż 
codzienne decyzje, dotyczące na przykład wyboru 
środka transportu, kupowanego produktu czy 
oszczędzania wody i energii, a podejmowane przez 
każdego, mają wpływ na świat i jego przyszłość 

Kampanie 
i akcje  
społeczne
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"Mam Haka na Raka", 2013
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"Tydzień Edukacji Globalnej", 2013
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Szkolne  
Koło  
"CARITAS"

Pomoc drugiemu człowiekowi to obowiązek każdego 
z nas, dlatego zadaniem szkoły jest nie tylko nauczanie, 
ale też uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych. 
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
działa Szkolne Koło "Caritas", którego celem jest 
niesienie pomocy osobom ze środowiska lokalnego, 
znajdującym się w potrzebie. Uczniowie kilka razy 
w roku mają możliwość podejmowania inicjatyw w tym 
zakresie.

Systematycznie, głównie w okresach przedświątecznych, 
organizują zbiórki żywności w oławskich sklepach. 
Podczas każdej z nich zbierają kilkaset kilogramów 
produktów spożywczych, które trafiają do Parafialnego 
Zespołu "Caritas" przy parafii p.w. Miłosierdzia 
Bożego w Oławie.
Dni Kromki Chleba to finał akcji Kromka Chleba 
"Caritas", polegającej na całorocznej zbiórce 
środków na pomoc żywnościową dla najuboższych. 
Wolontariusze ze Szkolnego Koła "Caritas", wspólnie 
z przedstawicielami Parafialnych Zespołów i Centrum 
Wolontariatu, podopiecznymi placówek rozsianych 
w całej diecezji, ich opiekunami oraz pracownikami 
Caritas corocznie świętują na ulicach Wrocławia. 
Fundusze pozyskiwane przez młodzież naszej szkoły 
wspierają działalność m.in. jadłodajni w Oławie, jednej 
z dwóch jadłodajni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Szkolne Koło "Caritas" podejmuje również działania 
związane ze wsparciem Hospicjum Domowego 
w Oławie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji 
Wrocławskiej. Od kilku lat uczniowie angażują 
się w akcję "Pola Nadziei", której celem jest 
pozyskiwanie środków na potrzeby hospicjum, 

a także solidaryzowanie się z osobami nieuleczalnie 
chorymi, a także skłanianie do refleksji nad sensem 
bólu, cierpienia i samotności. Żonkil, międzynarodowy 
symbol nadziei, jest znakiem wizerunkowym i głównym 
elementem akcji. Zebrane w pierwszym etapie cebulki 
tych kwiatów sadzi się, by następnie kwitnące rośliny 
ściąć i rozprowadzić, pozyskując w ten sposób datki na 
działanie hospicjum 

Wolontariusze Szkolnego Koła "Caritas"  
i ks. Jan Kaczkowski. "Dni Kromki Chleba", 2013
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Fotografia u góry: Wolontariusze Szkolnego Koła "Caritas" z opiekunem Karolem Zalewskim. "Dni Kromki Chleba" 2015.  
Fotografie u dołu: zbiórka żywności w supermarkecie Tesco i Intermarche w Oławie, 2014
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"Pola Nadziei", 2014
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Sadzenie żonkili w ramach akcji "Pola Nadziei", 2014
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Tradycja 
i wartości

Jednym z naszych zadań jest wychowywanie i utrwalanie 
wartości wpojonych na wcześniejszych etapach 
edukacji. Jednym z elementów wspierających realizację 
tego zadania są innowacje mundurowe. W 2012 roku po 
raz pierwszy naukę w naszej szkole rozpoczęli uczniowie 
klasy liceum ogólnokształcącego z innowacją 
policyjną. Powstała ona na bazie programu innowacji 
pedagogicznej "Edukacja policyjna", opracowanej 
we współpracy z podinsp. Alicją Jędo i przy wsparciu 
Komendanta Powiatowego Policji w Oławie. 
Rok później w technikum mechanicznym została 
utworzona innowacja mundurowa. Jej autorkami 
są Maria Domaradzka i Anna Bielicka. Innowację 
wspiera Wojskowa Komenda Uzupełnień we 
Wrocławiu, Straż Miejska oraz Straż Pożarna 
w Oławie. W trakcie nauki młodzież zdobywa wiedzę 
o prawie i służbach mundurowych, ćwiczy strzelanie 
i musztrę, uczy się szacunku do munduru. Uczniowie 
klas mundurowych reprezentują szkołę, uczestnicząc 
w lokalnych obchodach świąt patriotycznych oraz 
wydarzeniach związanych ze służbami mundurowymi. 
Systematycznie biorą udział w obchodach Dnia 
Kombatanta, uroczystościach związanych z rocznicą 
odzyskania niepodległości. Uczestniczyli w otwarciu 
Komendy Powiatowej Policji w Oławie i Dniu 
Strażaka.
Nie tylko klasy mundurowe reprezentują 
społeczność szkolną. Uczniowie innych klas również 
wielokrotnie podejmowali działania, wspierające 
lokalne uroczystości. Szczególnym wydarzeniem 
w kalendarzu imprez szkolnych jest Narodowe 
Święto Niepodległości. 11 listopada 2015 roku 
podczas powiatowych obchodów Narodowego Święta 

Niepodległości przed Pomnikiem Losów Ojczyzny 
szkolny zespół muzyczny zaprezentował, przygotowany 
specjalnie na tę okazję koncert pieśni patriotycznych.

W 2012 i 2013 roku zorganizowaliśmy Powiatowy 
Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Wzięli 
w nim udział utalentowani uczniowie ze szkół średnich 
i gimnazjalnych powiatu oławskiego i strzelińskiego, 
którzy zmierzyli się w trzech kategoriach: zespół wokalny, 
duet i solista. W jury zasiadł wiceprezes Ogólnopolskiego 
Klubu Kombatantów 1. Drezdeńskiego Korpusu 
Pancernego, pułkownik rezerwy Eugeniusz Praczuk.
Kształtowanie systemu wartości jest ważnym 
zadaniem szkoły. Uczniowie powinni poznać znaczenie 
świąt i tradycji oraz umieć przyjąć odpowiednią 
postawę wobec nich. Dlatego tak ważne jest dla nas 
uczestniczenie w wydarzeniach i uroczystościach 
organizowanych w szkole i środowisku lokalnym 

U góry: uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z innowacją policyjną.
Na dole: uczniowie Technikum Mechanicznego  

z innowacją mundurową 
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U góry: Dzień Kombatanta 2016 (źródło: Urząd Miejski), u dołu po lewej: Narodowe Święto Niepodległości 2016  
(źródło: Starostwo Powiatowe), u dołu po prawej: Dzień Strażaka  2015 (źródło: Starostwo Powiatowe)
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U góry po lewej: Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości (źródło: Starostwo Powiatowe). 
Na dole po lewej: uczennice klasy policyjnej w  odremontowanej Komendzie Policji w Oławie. 

U góry po prawej: Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, 2013, na dole po prawej: Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, 2013



32      Działania na rzecz społeczności lokalnej

Konkurs Piosenki Patriotycznej  i Żołnierskiej 2013.  
Laureaci w kategoriach: solista (po lewej),  

zespół wokalny (u góry po prawej) i duet (na dole po prawej)



W kręgu 
lokalnej kultury

rozdział III
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Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przyłączyli się 
do akcji zainicjowanej w 2012 r. przez Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, mającej na celu 
popularyzowanie ważnych w kulturze polskiej dzieł. 

W 2015 r. czytaliśmy wybrane fragmenty Lalki  
Bolesława Prusa. Nawiązując tematycznie do 
profesji głównego bohatera, który był kupcem, 
na miejsce czytania wybraliśmy duże sklepy 
oławskiej sieci "Społem". Do akcji dołączył prezes, 
pan Ireneusz Grochowski, a także mieszkańcy 
Oławy. Wspomogli nas również przedstawiciele 
Biblioteki Pedagogicznej w Oławie. Firma "Społem" 
przygotowała pączki i słodkie bułki dla każdego 
czytającego.

Tegoroczna, V edycja edycja "Narodowego 
Czytania", poświęcona została Quo vadis Henryka 
Sienkiewicza. 3 września 2016 r. CKZiU wspólnie 
z Kafka Kafé zaprosiło do czytania powieści. 
W nastrój epoki wprowadziły nas stroje inspirowane 
starożytną modą, wieńce na głowach czytających 
oraz patery pełne słodkich winogron. Oprócz dyrekcji, 
nauczycieli i uczniów, udział w akcji wzięli: pani 
Violetta Piątkowska, właścicielka kawiarni oraz 
przechodnie i goście lokalu 

Narodowe 
Czytanie

Narodowe Czytanie Lalki, 2015
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Narodowe Czytanie Quo Vadis, 2016



W kręgu lokalnej kultury    37

Biblioteka CKZiU, to miejsce, w którym zarówno 
uczniowie jak i nauczyciele znajdują chwilę 
wytchnienia od codziennego zgiełku. Szkolny 
księgozbiór jest stale wzbogacany i każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. SCI prowadzi działalność kulturalną, 
organizując konkursy i wystawy, oraz wspiera 
przygotowywanie imprez szkolnych. Ale praca 
biblioteki nie ogranicza się jedynie do inicjatyw 
wewnątrzszkolnych. Uczniowie, pod kierunkiem 
bibliotekarek, biorą udział w różnych formach 
aktywności, promując wartość czytelnictwa 
w środowisku lokalnym.

Bookcrossing

Od wielu lat uczniowie i nauczyciele Centrum 
przyłączają się do międzynarodowej akcji uwalniania 
lub krążenia książek Bookcrossing. Uwalniamy 
książki przez cały rok,  a w pierwszej połowie 
czerwca odbywa się finał akcji. Uczniowie wraz 
z nauczycielami bibliotekarzami, spacerując po 
różnych zakątkach naszego miasta, rozdają książki 
przechodniom oraz zostawiają je w miejscach 
publicznych, takich jak: skwery, przystanek PKS, 
dworzec PKP, szpital, Rynek itp. W bibliotece 
szkolnej znajduje się półka bookcrossingowa, 
do której dostęp ma każdy, kto odwiedza naszą 

Biblioteka 
nie tylko  
w szkole

szkołę. W ramach akcji uczniowie oddają także 
bajki i książeczki dla dzieci, które przekazywane są 
różnym instytucjom, np. bibliotece w Zespole Szkół 
Specjalnych. Dzięki akcji książki zyskują "drugie 
życie", a uczniowie uświadamiają sobie ich ogromną 
wartość.

Konkurs recytatorski

Kilkunastoletnią tradycję ma już Szkolny Konkurs 
Recytatorski, podczas którego uczestnicy recytują, 
śpiewają i popisują się umiejętnościami aktorskimi. 
Tegoroczna 19. edycja odbyła się w niecodziennej 
scenerii: w podziemiach oławskiego ratusza. W  jury 
gościnnie zasiadały: dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej "Koronka" w Oławie, pani 
Janina Kordys i kierownik Oławskiej Izby Muzealnej, 
pani Marta Możejko. Ta wyjątkowa forma konkursu 
nie tylko tworzy kameralny klimat, ale także promuje 
utalentowaną młodzież naszej szkoły wśród 
mieszkańców miasta.

Z wizytą w szkołach  
i przedszkolach

Biblioteka jest miejscem, w którym spotykają się 
różne pokolenia. Uczniowie CKZiU systematycznie 
odwiedzają najmłodszych czytelników w oławskich 
przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby 
zachęcić dzieci do codziennej lektury, starają się 
wybierać ciekawe książki, a także łączyć naukę 
z zabawą. Podczas niektórych spotkań młodzież 
opowiada o zawodach, do których wykonywania 
przygotowuje nasza szkoła. Najwięcej emocji 
wzbudzają uczniowie ubrani w mundury wojskowe 
lub policyjne oraz w stroje kucharzy, czytający 
adekwatne historie, np. Kawiarenka kangurzycy lub 
Baśń o ołowianym żołnierzyku. Tego typu spotkania 
są niewątpliwie ciekawym doświadczeniem dla obu 
stron 
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U góry: Bookcrossing 2013, u dołu: konkurs recytatorski 2015.  
U dołu: uczestnicy konkursu wraz z organizatorkami: Alicją Koniewicz i Joanną Puławską (fot. po lewej stronie) 
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Fotografie u góry: z wizytą czytelniczą w przedszkolu, fotografie u dołu: wizyta w szkole
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18 października 2013 r. w Hotelu Marta w Oławie 
odbyła się konferencja dla młodzieży "Samorządy 
a edukacja, kultura i turystyka". W spotkaniu 
zorganizowanym przez Edytę Dębicką wzięli udział 
przedstawiciele samorządu lokalnego, Instytutu 
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
oławskiego.

W pierwszej części omówiono walory turystyczne 
ziemi oławskiej oraz wpływ działania samorządów na 
produkt turystyczny danego regionu.

Podczas dyskusji młodzież zadawała pytania 
skierowane do przedstawicieli lokalnych władz. 
Uczniowie pytali m.in. o pomysły samorządowców 
na aktywizację młodych, planowane przedsięwzięcia 
umożliwiające młodzieży ciekawe spędzanie wolnego 
czasu, czy też możliwość odbywania zajęć na basenie, 
w ramach wychowania fizycznego.

Ostatnia część spotkania, wymagająca 
zaangażowania młodzieży, polegała na wykonaniu 
zadań przygotowanych przez dr Andrzeja Ferensa, 
wykładowcy Instytutu Politologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

Kilkuosobowe grupy uczniów przygotowywały 
krótkie prezentacje poświęcone m.in. atrakcjom 
turystycznym, kulturze oraz folklorowi Oławy i okolic. 
Praca w grupach zintegrowała młodzież z różnych 
szkół 

Konferencja  
"Samorządy  
a edukacja, kultura  
i turystyka"
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U góry: wicestarosta Joanna Kruk-Gręziak i wiceburmistrz Piotr Niemirowski odpowiadają na pytania młodzieży.  
U dołu: młodzież podczas prezentacji grup
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"80′ława" to projekt Ośrodka Kultury w Oławie, 
który został zrealizowany dzięki Fundacji Orange. 
Nasza szkoła była partnerem w projekcie. 
Młodzi ludzie pracowali w trakcie warsztatów 
dziennikarskich i produkcji oraz postprodukcji 
filmowej, podczas których powstawał film 
dokumentalny o Oławie lat 80. uczestniczyli również 
w warsztatach muzycznych, na których doskonalili 
swoje umiejętności wokalne oraz przygotowywali 
koncert z piosenkami lat 80.

Nastolatkowie podczas zajęć projektowych pogłębili 
wiedzę na temat lat 80. Poznali klimat tamtego 
czasu i próbowali ocalić go od zapomnienia. Całość 
została wsparta przez nowoczesną technologię 
i pracę profesjonalistów. Efekty działań to recital 
uczestników warsztatów wokalnych, prezentujących 
przeboje muzyczne z lat 80, wystawa fotografii 
"Lata 80-te w Oławie" oraz film dokumentalny 
stworzony podczas warsztatów. Uczestnicy projektu 
zaprezentowali się podczas "Wielkiego Finału" 
w Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury w Oławie 
w maju 2014 roku.

Podczas trzymiesięcznych warsztatów opiekę 
nad uczniami CKZiU sprawowali Paweł Gołębski 
i Michał Pawliszewski  

Projekt  
"80'ława"

Plakaty promujące projekt "80'ława"
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Projekt "80'ława". Fotografie od góry od lewej:  
1 – w sklepie rowerowym na Brzeskiej,  2 – z Edwardem Bykowskim, opowiadającym o klubie sportowym,  

3 – podczas montażu nagrań. Źródło fotografii: Pascal Production 
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Od góry od lewej: 1 – podczas pracy przy nagraniach, 2 – w barze "Tościk",  
3 – po pracy przy muzyce, 4 – podczas nagrań w warsztacie samochodowym. 
Źródło fotografii: Pascal Production
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Od góry od lewej: 1 – podczas pracy przy nagraniach, 2 – w barze "Tościk",  
3 – po pracy przy muzyce, 4 – podczas nagrań w warsztacie samochodowym. 
Źródło fotografii: Pascal Production

Pomysłodawcami kolejnego projektu filmowego, 
w którym wzięli udział uczniowie Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, 
są pracownicy Centrum Sztuki w Oławie.

Film "Powroty" został wyprodukowany przez 
Centrum Sztuki z okazji jubileuszu 70-lecia 
przesiedlenia na ziemie zachodnie i osadnictwa 
na ziemi oławskiej dotychczasowych mieszkańców 
kresów i pozostałych terenów Polski. Celem 
projektu było ukazanie obrazu przesiedleń oraz 
samej Oławy, tego jak wyglądała i jak się zmieniła. 
Opowieść o historii miejsc i ludzi została stworzona 
na podstawie archiwalnych zdjęć, relacji osób, które 
przybyły do Oławy 70 lat temu oraz tych, które 
w ostatnim okresie współtworzyły historię miasta.

Uczniowie, podczas kilkumiesięcznych warsztatów 
z reżyserem Rafałem Matuszem i operatorem 
kamery Michałem Pawliszewskim, stworzyli film 
o repatriantach oraz o tym, jak zmieniła się Oława 
od czasu II wojny światowej. Uczestnicy projektu 
spotykali się raz w tygodniu na zajęciach. Tam 
poznawali historię Oławy, zbierali informacje, pisali 
scenariusz i wybierali plany filmowe. Pracowali 
także nad techniczną stroną filmu i zdobyli 
wiedzę z podstawowych zagadnień dotyczących 
reżyserowania i kręcenia filmu dokumentalnego.

Projekt  
"Powroty"

Projekcja filmu, w którym wystąpili również 
uczestnicy projektu, odbyła się wiosną 2015 roku 
podczas konferencji poświęconej 70. rocznicy 
powstania polskiej Oławy w oławskim ratuszu 
oraz sali widowiskowo-kinowej OWE ODRA 
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Projekt "Powroty", fotografia u góry po lewej: casting do filmu, po prawej oraz fotografia u dołu: zdjęcia z planu filmowego
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Projekt "Powroty", fotografia u góry po lewej: plakat promujący projekt, fotografia po prawej: na planie filmowym,  
u dołu: statyścii – uczestnicy projektu
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Przypadająca 13 marca 2016 roku 20. rocznica 
śmierci Krzysztofa Kieślowskiego stała się 
inspiracją do kolejnego projektu. Uczennice 
klasy dziennikarskiej, urzeczone zrealizowanym 
w 1980 roku filmem dokumentalnym pt.: "Gadające 
głowy", postanowiły stworzyć podobny obraz. 

Zaprosiły do współpracy mieszkańców Oławy. 
Zadając, podobnie jak Kieślowski, pozornie banalne 
pytania: Kim jesteś? Czego byś chciał? Co jest 
dla ciebie najważniejsze?, uzyskały fascynujący 
efekt. Tak powstały "Oławskie gadające głowy". 
To dokument, który zachęca do refleksji nad życiem. 
Dokument, który ukazuje zmienność pragnień, 
marzeń i celów, dokonującą się za sprawą upływu 
czasu.

Premiera filmu odbyła się 12 marca 2016 roku, 
w Ośrodku Współpracy Europejskiej ODRA, 
podczas dwudniowego pokazu filmów Krzysztofa 
Kieślowskiego 

Projekt  
"Kieślowski"
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Młodzież ucząca się w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego jest bardzo 
utalentowana. Uczniowie osiągają duże sukcesy 
zajmując wysokie miejsca w konkursach, zawodach 
sportowych, turniejach międzyszkolnych czy 
olimpiadach. Jednak poza realizowaniem zadań 
wynikających z naukowego zacięcia, mają też 
zróżnicowane pasje. Szkoła od lat promuje 
uzdolnionych uczniów i stara się wspierać ich 
działania nawet po zakończeniu nauki.

W marcu 2012 roku, z inicjatywy uczniów klasy 
dziennikarskiej i Magdaleny Maziarz oraz dzięki 
wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego 
w Oławie, w holu na I piętrze powstało wyjątkowe 
miejsce – Galeria "Amarant". To tutaj młodzi ludzie 
dzielą się ze społecznością szkolną efektami swojej 
pracy. Najczęściej są to autorskie wystawy fotografii 
i rysunków wykonanych różnymi technikami. 
W galerii umieszczane są prace konkursowe oraz te, 
będące efektem działań podejmowanych w trakcie 
lekcji w ramach przedmiotów zawodowych.

Inną formą prezentowania prac uczniowskich, 
również tych wykonanych podczas projektów 
edukacyjnych, są wystawy i wernisaże poza 
murami szkoły. Uczniowie klas dziennikarskich 
i dziennikarsko-filmowych regularnie prezentują 
swoje zdjęcia i filmy w budynkach Centrum Kultury 
w Oławie 

Wernisaże 
i wystawy 
prac uczniów

Wernisaże prac uczniów klas dziennikarskich.  
U góry: Galeria "Oko", Centrum Kultury,  

u dołu: otwarcie Galerii "Amarant", 2012
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Wersnisaże prac uczniów klas dziennikarskich w sali konferencyjnej Centrum Sztuki w Oławie.  
U góry:  2013 (po lewej), 2014 (po prawej). U dołu: 2015 (po lewej), logo Galerii "Amarant" (po prawej)
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Plakaty reklamujące wystawy prac uczniów w Galerii "Amarant"
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Galeria "Amarant", plakaty reklamujące wernisaże prac uczniów
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Działamy  
na rzecz 
rynku pracy

rozdział IV
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Współpraca 
z pracodawcami

Nasze Centrum od początku swojego istnienia było 
nastawione na kształcenie zawodowe. Uczniowie 
przyjeżdżali do Oławy z najdalszych zakątków Polski. 
Zawsze staraliśmy się, aby uzyskiwali najwyższe 
kwalifikacje i stawali się pożądanymi kandydatami 
na rynku pracy. Dobre wykształcenie nie jest jedynie 
efektem szkolnej edukacji. Niezbędna jest również 
praktyczna nauka zawodu i praktyka zawodowa. 
Każdego roku współpracuje ze szkołą kilkudziesięciu 
pracodawców, którzy zatrudniają naszych uczniów 
ZSZ jako młodocianych pracowników, a techników 
jako praktykantów.

Jednym z priorytetów jest utrzymywanie bardzo 
dobrych relacji z pracodawcami. Oprócz kontaktów 
związanych z ustaleniami formalności, wspieraniem 
pracodawców czy kontrolą naszych uczniów, 
prowadzimy działalność informacyjną i dbamy o 
integrację z lokalnym środowiskiem zawodowym. 
Pracodawcy mają bardzo dużo pytań dotyczących 
organizacji kształcenia zawodowego – chcemy im 
pomóc i zachęcać do działań.

W 2012 roku zorganizowaliśmy spotkanie "Czas na 
kawę z pracodawcą", podczas którego pracodawcy 
mogli przekonać się, że uczniowie i w takcie zajęć 
korzystają ze sprzętów zakupionych ze środków 
unijnych, dzięki udziałowi w projekcie "Modernizacja 
kształcenie zawodowego na Dolnym Śląsku".

Zaprezentowano uniformy zawodowe dla 
uczniów z branży gastronomicznej, hotelarskiej 
i mechanicznej. Pokazem najwyższych umiejętności 
praktycznych był również bufet przygotowany 
przez uczniów z klasy technikum żywienia i usług 
gastronomicznych. Różnorodność, estetyka i smak 
przekąsek, ciast i deserów zostały ocenione bardzo 
wysoko, a szczególną uwagę zwróciły pomysłowe 
dekoracje carvingowe.

Pracodawcy mieli także okazję zapoznać się ze 
zmianami w kształceniu zawodowym. Maria 
Domaradzka, dyrektor szkoły, wyjaśniła, jak będą 
przebiegały procesy związane z wprowadzeniem 
nowej podstawy programowej.

22 marca 2013 w szkole odbyło się Branżowe 
Forum Zawodowe. Celem tego  spotkania było 
przybliżenie branży mechanicznej w okręgu Powiatu 
Oławskiego, na tle gospodarki, głównie w aspekcie 
szkolnictwa, kariery oraz możliwości zatrudnienia.

Podkreślono, iż w ostatnim czasie zaobserwowano 
wzrost zapotrzebowania na pracowników 
w branży mechanicznej: mechaników, mechaników 
pojazdów samochodowych i specjalistów branży 
mechanicznej, którzy, pomimo bezrobocia, są cały 
czas poszukiwani. CKZiU stwarza możliwość wsparcia 
rynku pracy poprzez zbieżność profili kształcenia 
przyszłych pracowników i przygotowanie do dalszej 
edukacji na kierunkach technicznych. 

Pracodawcy zauważyli obiecującą perspektywę 
zmian i rozwoju branży mechanicznej w związku 
z dynamicznie rozwijającą się gospodarką, wzrostem 
sprzedaży i konsumpcji. Wnioskiem płynącym ze 
spotkania było przekonanie, iż szeroko pojęta branża 
mechaniczna już rozwija się dynamicznie i będzie 
nadal się rozwijała.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz 
Starostwa Powiatowego oraz przedstawiciele 
pracodawców: PKS S.A. w Oławie, Firma  NAWROT 
i firma JURCZAK. Zaproszonymi gośćmi był Zespół 
Szkół w Jelczu-Laskowicach oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie.
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"Śniadanie zawodowców" to nasza cykliczna już 
inicjatywa. 3 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne 
spotkanie, na które przybyli przedstawiciele 11 firm. 
Niektórzy od lat współpracują z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Oławie, inni chcieliby 
włączyć się w kształcenie zawodowe w technikum lub 
zasadniczej szkole zawodowej.

Gościom przedstawiono strukturę zmian 
w kształceniu zawodowym po 2012 roku. 
Wyjaśniono także zasady przyjmowania uczniów na 
praktyczną naukę zawodu w ZSZ oraz organizację 
takiego kształcenia. Zwrócono uwagę na specyfikę 
kształcenia w technikum i zasady odbywania przez 
uczniów praktyki zawodowej. Omówiono działania 
Cechu Rzemiosł Różnych w Oławie na rzecz 
kształcenia w ZSZ.

Gośćmi byli przedstawiciele władz samorządowych: 
Zdzisław Brezdeń, Starosta Powiatu Oławskiego, 
Bożena Worek, wicestarosta, Małgorzata 
Pasierbowicz, wiceburmistrz Oławy,  z ramienia 
pracodawców Aleksandra Kasperek z Cechu oraz 
przedstawiciele służb mundurowych: Jan Ciętak, 
Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, Piotr 
Gawerski, zastępca komendanta Straży Miejskiej, 
Alicja Jędo z Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały 
informacyjne oraz wzięli udział w podsumowaniu 
projektu praktyk zagranicznych w ramach programu 
Erasmus+. Z tej okazji uczniowie przygotowali dla 
nich portugalskie śniadanie.

Wspólne działania z przedstawicielami rynku pracy 
są jednym z najważniejszych elementów działalności 
szkoły. 70% pracodawców współpracuje ze szkołą 
od kilku lat. Bardzo wysoko oceniają przygotowanie 
zawodowe i zaangażowanie uczniów. Około 10% 
uczniów otrzymało rekomendację i propozycję pracy 

Przez 70 lat istnienia Szkoła nieustannie ewaluowała. 
Zmieniały się nazwy i siedziby, kierunki i poziomy 
kształcenia. Od początku nie zmienił się jednak 
charakter działalności placówki. Zawsze była ona 
nastawiona na kształcenie zawodowe. W pierwszych 
latach po wojnie dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
borykali się z problemami lokalowymi oraz 
brakiem potrzebnego wyposażenia. Zmieniająca 
się rzeczywistość  zwiększała zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych robotników i rzemieślników. 
Ogromnym wsparciem okazały się zakłady 
produkcyjne działające na terenie miasta.

W 1976 roku podpisano pierwsze porozumienie 
o współpracy z Jelczańskimi Zakładami 
Samochodowymi w Jelczu. Dyrekcja JZS 
zobowiązała się do przekazania zbędnych 
w zakładzie narzędzi szkole i umożliwienia 
odbywania praktyk przez uczniów.

Z początkiem roku 1980 patronat nad szkołą objęła 
Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" 
w Oławie. Zawarte porozumienie zakładało 
stworzenie przez "Społem" na terenie szkoły bufetu, 
który miał pełnić funkcję szkoleniową. 

Porozumienia 
z pracodawcami
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Swoją refleksją na temat wieloletniej współpracy 
ze szkołą podzielił się Ireneusz Grochowski, obecny 
prezes "Społem" Oława: 

Od wielu lat Społem Oława Sp. z o.o. współpracuje 
z CKZiU. Zakres współpracy obejmuje kształcenie 
zawodowe w ramach praktyki uczniowskiej dla 
uczniów technikum oraz praktycznej nauki zawodu 
dla uczniów klas zawodowych o kierunku: sprzedawca, 
piekarz oraz ciastkarz. W latach 80-tych i 90-tych 
liczba uczniów w naszej firmie wynosiła około 
15–25 rocznie. Kiedy zlikwidowano zasadnicze szkoły 
zawodowe o okresie nauczania krótszym niż 3 lata, 
liczba uczniów ubiegających się o praktyczna naukę 
zawodu znacznie zmalała. Brak szkolenia zawodowego 
pogorszyło kwalifikacje nowych pracowników. 
Przywrócenie szkół kształcących w zawodach: 
sprzedawca, piekarz, ciastkarz jest potrzebne dla 
dobra firm z branży spożywczej i handlowej.

Współpraca ze szkołą, w okresie kiedy uczniów 
było więcej, układała się bardzo dobrze. Praca 
z Dyrekcją i gronem pedagogicznym polegała na 
wzajemnej pomocy w kształtowaniu wysokiej kultury 
absolwentów. Piekarze byli dobrze przygotowani 
do wykonywania swojego zawodu, cechowała ich 
wysoka jakość pracy. Społem Oława Sp. z o.o. czyniła 
starania o pomoc dla szkoły w zakupie pomocy 
dydaktycznych.

Nasza firma od kilku lat uczestniczy w "Dniach 
otwartych". Braliśmy również udział w ogólnopolskiej 
akcji "Narodowe Czytanie", której lokalnym 
kooordynatorem jest CKZiU.

CKZiU, jako szkoła zawodowa, powinna nawiązać do 
swojej uznanej przeszłości. Oczekujemy, że będzie 
kształciła uczniów w sposób nowoczesny, aby mogli 
dostosować się do panujących obecnie warunków 
na rynku pracy. Społem Oława ze swojej strony 
gwarantuje wysoki poziom praktyk dla uczniów, 
którzy będą mogli szkolić się, używając nowoczesnych 
maszyn i urządzeń oraz będą mieli dostęp do dobrej 
jakości produktów.
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Wielu absolwentów CKZiU, którzy podjęli praktyczną 
naukę zawodu w naszej firmie, pozostało i kontynuuje 
swoje zatrudnienie zarówno w zawodzie sprzedawca 
jak i piekarz bądź ciastkarz. Osoby te przez 
lata nabyły doświadczenia, zdobyły kwalifikacje 
instruktorskie, które pozwalają im szkolić kolejnych 
pracowników.

Oferujemy pracę w młodym i prężnie działającym 
zespole. Zapewniamy szansę awansu i podnoszenia 
kwalifikacji. Gwarantujemy satysfakcję z wypełnionych 
zadań. Sumiennym i dobrym uczniom oferujemy 
miejsca pracy na wielu stanowiskach w handlu 
i produkcji. Stwarzamy możliwość podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych.

CKZiU w środowisku lokalnym postrzegane jest 
jako szkoła z dobrymi tradycjami. Absolwentów 
szkoły można spotkać w wielu firmach działających 
na lokalnym rynku. Nazwiska nauczycieli zawodu, 
w tym Dyrektorów i instruktorów, są znane 
wśród pracujących absolwentów szkoły oraz już 
odpoczywających na zasłużonej emeryturze. Oławska 
szynka z GS "Samopomoc Chłopska" w Oławie 
była najlepsza, a chleb mazowiecki, sernik oławski 
i pączki ze "Społem" Oława nie miały i nie mają 
sobie równych. To zasługa nauczycieli szkoły i jej 
absolwentów w zawodach spożywczych.

Dzieląc się krótkim wspomnieniem długoletniej 
współpracy, pragnę w imieniu Społem Oława 
serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, 
obecnym i z minionych lat, za naukę i przekazaną 
młodym oławianom i mieszkańcom ziemi oławskiej 
wiedzę w odpowiedzialnych zawodach produkcji 
żywności. Doceniamy ten fakt, bo zdrowie 
nas wszystkich jest najważniejsze. Dziękujemy 
Kadrze Kierowniczej szkoły za ciekawe, często 
niekonwencjonalne prowadzenie zajęć, budzących 
dużą ciekawość uczniów i lokalnego otoczenia.
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W 1985 roku patronat nad Zespołem Szkół 
Zawodowych objęły Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego "Wrocław". Zawarte porozumienie 
zakładało głównie pomoc w zakresie finansowym. 
Nakładało też na szkołę określone zobowiązania.

Pomimo upływu lat, współpraca z przedstawicielami 
rynku pracy jest dla nas priorytetem w kształceniu 
zawodowym. Nasze dzisiejsze działania nie dotyczą 
już tylko sfery zawodowej. Pracodawcy stają się dla 
nas partnerami w przedsięwzięciach kulturalnych czy 
charytatywnych. Jesteśmy im wdzięczni za pomoc 
i zaangażowanie 
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Uczniowie CKZiU podczas spotkania "Czas na kawę z pracodawcą", 2012
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Spotkanie dla pracodawców, 3 czerwca 2016



Działamy na rzecz rynku pracy    67

29 października 2014 roku odbyła się, zorganizowana 
przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Oławie, debata "Edukacja dla pracy. Edukacja 
ustawiczna a lokalny i regionalny rynek pracy". 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji 
wspierających rynek pracy, przedsiębiorców 
i pracodawców oraz młodzież ze szkół powiatowych.

Pierwszy panel poświęcony został  instytucjom 
działającym na rzecz rozwoju rynku pracy. 
Dyskusja rozpoczęła się od pytania o Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy, którego zasady przybliżyła Renata 
Wojdag z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy. Fundusz jest przeznaczony na dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, 
podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. 
O dofinansowanie do szkoleń, studiów podyplomowych 
oraz innych kursów zawodowych mogą ubiegać się 
wszyscy pracodawcy (nawet, jeśli zatrudniają tylko jedną 
osobę).

Ryszard Kosowicki z Powiatowego Urzędu Pracy 
w Oławie odniósł się do sytuacji na powiatowym 
rynku pracy, zwracając uwagę na spadek bezrobocia. 
Zaznaczył jednak, że jest ono coraz większe w grupie 
ludzi z wyższym wykształceniem (około 10%). Świadczyć 
to może o tym, że absolwenci wyższych uczelni, 
szczególnie humanistycznych i ekonomicznych, nie 
znajdują zatrudnienia, ponieważ rynek pracy w tym 
zakresie jest już nasycony.

Łucja Mycek – Wojciukiewicz z Gminnego Centrum 
Informacji wskazała pracowników w zawodach ślusarzy, 

Debata 
"Edukacja  
dla pracy"

tokarzy, operatorów obrabiarek CNC jako najbardziej 
pożądanych  na lokalnym rynku. Prognozuje się wzrost 
zarówno miejsc pracy jak i poziomu zarobków osób 
zatrudnionych na tych stanowiskach.

Główny wniosek panelu, w którym wypowiadali się 
przedstawiciele pracodawców, wskazuje konieczność 
ciągłego uczenia się podnoszenia kwalifikacji odbiorców 
rynku pracy.

Drugi panel, poświęcony przedsiębiorcom 
i pracodawcom, rozpoczął Tomasz Jakacki, 
wiceprezes INVEST-PARK (Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej). Zwrócił uwagę, że firmy 
Strefy potrzebują wykwalifikowanych pracowników 
(CNC, ślusarze) i zauważają niedobory kadrowe, 
ponieważ większość osób wybiera studia związane 
ściśle z zainteresowaniami, a nie z możliwościami 
zawodowymi. Chwalił system kształcenia dualnego, 
opartego na jednoczesnym doskonaleniu u pracodawcy 
i zdobywaniu wiedzy w szkole. Zaznaczył, iż gotowość 
do uczenia się przez całe życie, do zmian preferencji 
zawodowych, będzie gwarancją pracy.

Sektor prywatnych, lokalnych firm reprezentował 
Jacek Jurczak, którego firma zajmuje się produkcją 
specjalistycznych części maszyn i pojazdów. Sam musi 
zadbać o szkolenie wykwalifikowanych pracowników 
i ponosić tego koszty. Potwierdził, że ślusarze, frezerzy 
i operatorzy obrabiarek są potrzebni na rynku pracy. 
Coraz częściej w tej branży pracują kobiety, ponieważ 
sterowanie obrabiarkami numerycznymi nie wiąże się 
z ciężką, fizyczną pracą.

Rynek pracy to jednak nie tylko branża metalowa. 
Ireneusz Grochowski, prezes Społem Sp. z o.o. 
w Oławie, reprezentował branżę handlową i spożywczą. 
Wspomniał, że handel potrzebuje do pracy ludzi 
zaangażowanych i dobrze do tego przygotowanych. 
Pomimo iż branża oferuje sporo miejsc pracy, nie cieszy 
się ona dużym zainteresowaniem. Branża spożywcza 
cierpi na niedobór pracowników w zawodzie piekarz 
i ciastkarz.

Zygmunt Rzucidło z Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 
przedstawił katalog cech i kompetencji, jakie 
wymagane są od pracowników. Zaznaczył, że 
najlepsze kompetencje zawodowe muszą być poparte 
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umiejętnościami kontaktowania się z ludźmi, pracy 
w grupie, kulturą osobistą, pomysłowością, chęcią 
uczenia się. Dobry pracownik to osoba odpowiedzialna, 
wiarygodna, rozwiązująca problemy. Okazuje się, że 
nadal wysoko ceni się umiejętność obsługi komputera, 
znajomość nowoczesnych technologii oraz posiadanie 
uprawnień, takich jak prawo jazdy.

Na zakończenie panelu pracodawców, Aleksandra 
Kasperek z Cechu Rzemiosł Różnych w Oławie 
wskazała branże, które niedługo zasilą rynek pracy. 
Najwięcej młodocianych pracowników to mechanicy 
samochodowi i fryzjerzy, ponad 20 ślusarzy, ale tylko 
6 piekarzy i 6 cukierników. Podkreśliła znaczenie 
kształcenia dualnego, konieczność prowadzenia 
kursów zawodowych na terenie Oławy oraz potrzebę 
przekwalifikowania się.

Na zakończenie debaty Rafał Szyndlauer 
z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji 
Europejskiej mówił o programie pomocy młodym 
bezrobotnym w krajach Unii Europejskiej. Okazuje 
się, że wnioski lokalnych pracodawców i instytucji są 
zbieżne z wnioskami unijnymi dotyczącymi sytuacji 
na rynku pracy. Młodzi ludzie wybierają kierunki 
kształcenia, które nie gwarantują im zatrudnienia, 
stąd dużym problemem jest przechodzenie od nauki 
do pracy – nawet dobrze wykształceni absolwenci 
studiów nie mogą odnaleźć się w rzeczywistości, 
która ich nie potrzebuje. Kolejny problem, który 
dotyczy w dużym stopniu Polski, to niedopasowanie 
pracowników do rynku pracy. Potwierdza się fakt, że 
w Polsce rynek edukacyjny dostosowuje się do potrzeb 
uczących się a nie rynku pracy, powstają kierunki 
studiów i szkoły średnie, które nie mają odniesienia do 
sytuacji zatrudnienia. Ostatni problem związany jest 
z mobilnością zawodową – kształcenie w ulubionym 
kierunku nie musi oznaczać bezrobocia, jeśli jesteśmy 
gotowi przeprowadzić się do innego miasta, kraju, 
gdzie jest zapotrzebowanie na nasz zawód, musimy 
jednak mieć ten zawód i znać język kraju, do którego się 
wybieramy. Szyndlauer opowiedział krótko o programie 
"Gwarancja dla młodzieży", który wdraża m.in. program 
polegający na tym, iż 4 miesiące od ukończenia 
szkoły absolwent otrzymuje ofertę pracy lub dalszego 
kształcenia czy doskonalenia zawodowego.

Dyskusja o kształceniu i pracy jest obecnie jedną 
z najbardziej burzliwych w społeczeństwie. Po 
długoletnim trendzie zdobywania wykształcenia 
wyższego, niekoniecznie związanego z potrzebami 
rynku pracy, wracamy do kształcenia zawodowego. 
Nie zapominajmy jednak, że nie dotyczy ono tylko 
i wyłącznie młodzieży, kształcić może się każdy, bez 
względu na wiek i poziom wykształcenia. Młodzi 
ludzie obecni na sali mieli okazję wysłuchać głosów 
przedstawicieli poważnych instytucji i firm. Bez 
względu na to, jakie decyzje podejmą po skończeniu 
gimnazjum i szkoły średniej, muszą wiedzieć, że 
będą uczyć się przez całe życie. Być może zdobędą 
kwalifikacje do kilku, a nawet kilkunastu zawodów, 
będą studiować, kończyć kwalifikacyjne kursy 
zawodowe i szkolić się 

Tomasz Jakacki, WSSE
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Debata "Edukacja dla rynku pracy, Edukacja ustawiczna a lokalny i regionalny rynek pracy", Oława, 29 października 2014. 
Debata odbyła się w sali konferencyjnej Centrum Sztuki w Oławie, przy ul. 11 Listopada. 
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Współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą 
Ekonomiczną rozpoczęła się 1 września 2014 roku, 
gdy Maria Domaradzka, dyrektor Centrum, podpisała 
porozumienie o współpracy z ówczesnym prezesem 
WSSE. Porozumienie dotyczyło wspierania szkoły 
w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Następnym etapem współpracy było przystąpienie 
szkoły do Klastra Edukacyjnego "INVEST in 
EDU". CKZiU jako jedyna szkoła w powiecie zostało 
zaproszone do udziału w tym przedsięwzięciu. 
Uroczyste podpisanie aktu wstąpienia do Klastra 
odbyło się 9 lutego 2015 roku w Bolesławcu.

Klaster Edukacyjny "INVEST in EDU" został powołany 
w lutym 2015 r. z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki 
oraz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
"INVEST-PARK". Działa w nim 76 podmiotów. Są 
wśród nich przedsiębiorstwa, placówki edukacyjne, 
jednostki samorządowe oraz instytucje.

Maria Domaradzka uczestniczy w spotkaniach 
Klastra, na których omawiane są pomysły oraz 
dobre praktyki wspierania szkól zawodowych. 
Jedno z najbardziej znaczących spotkań odbyło 
się 24 czerwca 2016 roku w Wałbrzychu. Wtedy to 
Minister Edukacji Narodowej przedstawiła projekt 
reformy szkolnictwa zawodowego. Członkowie 
Klastra mieli wcześniej możliwość zgłaszania 
propozycji do MEN.

Obecnie trwają prace nad programem tworzenia klas 
patronackich w szkołach Klastra 

Klaster 
edukacyjny 
"INVEST in EDU"

Maria Domaradzka podpisuje porozumienie
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Sygnatariusze Klastra "INVEST in EDU", Bolesławiec, 9 lutego 2015 
Źródło: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
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Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok 
szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. 
Ponieważ CKZiU w Oławie jest szkołą wspierającą 
uzyskiwanie zawodu, dlatego włączyliśmy się 
w działania na rzecz propagowania kształcenia 
zawodowego i wartości zdobywania kwalifikacji.

Od najmłodszych lat pytamy: Kim będę? Jaki 
zawód wybiorę w przyszłości? Takie rozterki 
mają maturzyści przed wyborem dalszej drogi, 
gimnazjaliści przed wyborem szkoły średniej, 
szóstoklasiści przed pójściem do gimnazjum. Na 
każdym etapie życia podejmujemy decyzje dotyczące 
przyszłości. Każdy wybór wpływa nasz zawód 
i przyszłą pracę. 

Zawodowcy 
i uczniowie

W 2015 roku ogłosiliśmy konkurs "Żyj zawodowo". 
Celem przedsięwzięcia była promocja kształcenia 
zawodowego W konkursie wzięli udział 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.

Nasze kontakty z pracodawcami nie opierają się 
jedynie na działaniach wynikających ze zobowiązań 
zawodowych. Staramy się dbać o podtrzymywanie 
wzorowych relacji również poprzez mniej formalne 
spotkania. Okazją do nich są przedsięwzięcia takie 
jak "Czas na kawę z pracodawcą" czy "Śniadanie 
zawodowców".

W czerwcu 2015 roku odbył się pierwszy mecz: 
"Zawodowcy kontra uczniowie". Był on elementem 
działań podjętych w ramach Roku Szkoły 
Zawodowców. Przeciwko sobie stanęli uczniowie 
CKZiU oraz drużyna przedstawicieli instytucji i firm 
Powiatu Oławskiego. Rozgrywki zakończyły się 
zwycięstwem Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego. Rok później, w rewanżowej potyczce, 
obie drużyny spotkały się ponownie. I tym razem 
lepszy okazał się zespół CKZiU. Wszystko wskazuje na 
to, iż ta impreza na stałe zagości w kalendarzu.

W dotychczasowych zmaganiach sportowych udział 
wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Oławie, Komendy Powiatowej Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej,, Społem Sp. z o.o., Term 
Jakuba, firmy stolarskiej Meblo-Drew z Polwicy oraz 
"Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskich" 
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Mecz "Zawodowcy kontra Uczniowie", czerwiec 2016. U góry: drużyna uczniów CKZiU z pucharem.  
U dołu: drużyna zawodowców





Imprezy cykliczne 
z udziałem CKZiU

rozdział V





Imprezy cykliczne z udziałem CKZiU    77

Pasowania  
uczniów klas  
pierwszych

W kalendarzu imprez szkolnych stałe miejsce zajmują 
otrzęsiny. W CKZiU kilka lat temu zmieniliśmy formę 
imprezy i zastąpiliśmy je pasowaniami. Każdą 
branżę, skupiającą konkretne zawody, charakteryzują 
odmienne założenia i cechy, co nakazuje 
traktować je w odmienny sposób. Dlatego imprezy 
przygotowywane z myślą o różnych zawodach, 
organizujemy w miejscach kojarzonych z branżami, 
w których kształcimy. Pasowania przygotowują 
uczniowie poszczególnych typów szkół pod opieką 
nauczycieli. 

W branży HO-GA-TUR (hotelarstwo, gastronomia, 
turystyka) pasowania odbywają się w oławskich 
hotelach. Regularnie goszczą nas Hotel Jakub 
Sobieski, Hotel Marta i Hotel Oławian. Dla 
pierwszoklasistów jest to często pierwszy kontakt 
z miejscem ich przyszłych praktyk oraz pracy. Wnętrza 
hotelowych restauracji i eleganckie stroje nadają 
imprezom bardzo uroczysty charakter. Pasowania 
kluczem, chochlą i mapą dokonują przedstawiciele 
szkoły i hotelu.

Zależało nam, aby pasowania uczniów kształcących 
się w profilach policyjnym i mundurowym również 
odbywały się w instytucjach, których działalność 
jest zbieżna z założeniami realizowanych w szkole 
innowacji. W 2015 roku po raz pierwszy pasowania 
odbyły się w Komendzie Powiatowej Policji. 
Osobną grupą zawodów są te związane z mediami, 
cyfrowymi procesami graficznymi i reklamą. Wszyscy 
uczniowie zostają przyjęci w poczet społeczności 

szkolnej podczas wspólnego pasowania. Od kilku lat 
impreza odbywa się w Centrum Sztuki w Oławie, 
które systematycznie wspiera nas w działaniach. 
Corocznie zaproszenie przyjmują przedstawiciele 
lokalnych mediów. Bez nich rozwój innowacji 
dziennikarskiej nie byłby możliwy. Uczniowie 
regularnie współpracują z "Gazetą Powiatową –
Wiadomościami Oławskimi", Oławską Telewizją 
Kablową, portalami osi.olawa.pl i olawa24.pl.
Podczas każdego wydarzenia podkreślamy jego 
wyjątkowość. Z przyjemnością gościmy rodziców 
naszych uczniów, zaproszonych gości oraz wszystkie 
osoby sympatyzujące ze szkołą 

Pasowanie uczniów  klas pierwszych, 2012.  
U góry: technikum mechaniczne, u dołu: technikum gastronomiczne
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Pasowanie uczniów  klas pierwszych. U góry po lewej: klasa turystyczna (Hotel Oławian), po prawej: klasa dziennikarska, 2014 
u dołu: technikum cyfrowych procesów graficznych (Centrum Sztuki w Oławie), 2015
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Pasowanie uczniów  klas pierwszych (rok 2015). U góry: klasa technikum organizacji reklamy (pierwszy rocznik),  
U dołu po lewej: klasa policyjna, po prawej: klasa policyjna, po prawej: klasa mundurowa
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We wrześniu 2006 roku po raz pierwszy naukę 
w naszej szkole rozpoczęli uczniowie klasy 
dziennikarskiej, bo taką początkowo nosiła 
nazwę. W kolejnych latach dziennikarska, a dziś 
dziennikarsko-filmowa, kształci kolejne roczniki 
młodych ludzi, rozbudzając zamiłowanie do fotografii 
i filmu oraz doskonaląc umiejętność tworzenia 
tekstów prasowych.

Jednym z wielu efektów pracy i pasji młodych 
dziennikarzy, jest ukazująca się regularnie szkolna 
gazeta "Głos Żubra", która w grudniu będzie 
obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. Uczniowie 
samodzielnie, pod kierunkiem Magdaleny 
Maziarz, przygotowują każdy kolejny numer. 
Podczas kolegium redakcyjnego wybierają tematy, 
przydzielają zadania, aby w kolejnych etapach 
przygotować numer do druku.

Od samego początku istnienia gazety mogliśmy 
liczyć na wsparcie Jerzego Kamińskiego, 
redaktora naczelnego lokalnego tygodnika "Gazety 
Powiatowej – Wiadomości Oławskich". Przez 
pewien czas uczniowie klasy dziennikarskiej 
redagowali stronę młodzieżową "LOOrnetka",  
a potem "Okiem Żubra", która cyklicznie ukazywała 
się na łamach "GP–WO". Doceniając pomoc 
i zaangażowanie zespołu "Wiadomości Oławskich", 
redakcja "Głosu Żubra" w październiku 2015 roku, 
z okazji 25 lat istnienia lokalnej gazety, przygotowała 
wydanie specjalne, niemalże w całości poświęcone 
tygodnikowi.

Nasi uczniowie systematycznie współpracują 
z "Oławską Telewizją Kablową", czego efektem 
był kilkuodcinkowy młodzieżowy program 
telewizyjny "Oława movie", emitowany przez 
OTvK. Samodzielnie, pod okiem Zbigniewa Pryjdy, 
przygotowują relacje z wydarzeń odbywających 
się w szkole, m.in. Żuberiady (Dni Otwartych) czy 
Powiatowych Potyczek Klas Mundurowych.

Inną dziedziną, w której młodzi dziennikarze 
współpracują ze środowiskiem lokalnym, jest 
fotografia i film. Działania w tym zakresie wspiera 
przede wszystkim Centrum Sztuki w Oławie. Od 
lat prace fotograficzne, przygotowywane pod 
kierunkiem Zbigniewa Kordysa, uczniowie 
prezentują w pomieszczeniach Centrum Sztuki 
podczas wystaw i wernisaży. Wspólnie realizowali 
również projekty filmowe, których rezultatem 
były trzy filmy: "80’ława", "Powroty" i "Oławskie 
gadające głowy".

Coroczne pasowanie na dziennikarza ma wyjątkowy 
charakter. Wynika to z połączenia przyjęcia 
nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej 
z galą wręczenia "Złotych Żubrów", statuetek 
dla zasłużonych absolwentów oraz innych 
osób i instytucji wspierających działalność klasy 
dziennikarsko-filmowej. Tradycyjnie kandydatów 
do nagród zgłaszają uczniowie trzeciej  klasy 
dziennikarskiej. Corocznie w ręce laureatów trafiają 
cztery statuetki. Dwie nagrody w kategoriach 
"Dziennikarz Roku" i "Fotograf Roku" otrzymują 
uczniowie z klasy kończącej edukację. Pozostałe 
nagrody przeznaczone są dla absolwenta, który 
realizuje swoje dziennikarskie zamiłowania 
oraz osoby / instytucji wspierającej działania 
innowacji. Dotychczas "Złote Żubry" otrzymali m.in. 
"Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie", 
Centrum Sztuki w Oławie, Zbigniew Pryjda 
z Oławskiej Telewizji Kablowej i Zbigniew Kordys, 
nasz fotograficzny mentor. Sama statuetka powstaje 
w CKZiU: figurki żubrów malowane są na złoto, 
następnie osadzane na podstawkach wykonanych 
przez uczniów technikum mechanicznego na 
warsztatach szkolnych 

Gazeta szkolna 
i "Złote Żubry"
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Pierwsza strona wydania specjalnego "Głosu Żubra"  
(październik 2015)
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Po lewej oraz po prawej u góry: przygotowywanie relacji z Żuberiady 2016,  
po prawej na dole: warsztaty w studiu "Oławskiej Telewizji Kablowej"
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U góry: laureaci Złotych Żubrów 2015,  
u dołu: statuetka Złotego Żubra,  
wykonana w szkolnym warsztacie 
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Rekrutacja do klas pierwszych to duże wyzwanie. Jednak 
zanim we wrześniu każdego roku szkolnego rozpoczną 
naukę nowi uczniowie, bardzo ciężko pracujemy, 
aby trafili do nas ci, dla których będzie to świadomy 
wybór. Jednym z działań, jakie podejmujemy w ramach 
promocji szkoły, jest organizacja Dnia Otwartych Drzwi. 
To wydarzenie szczególne, ponieważ na jeden dzień 
oddajemy wnętrza naszego budynku gimnazjalistom. 
Zapraszamy ich i pozwalamy obejrzeć każdy zakątek 
szkoły oraz zapoznać się z naszą ofertą w sposób 
praktyczny. Przygotowujemy dla nich mnóstwo atrakcji 
w formie zajęć otwartych, prezentacji i warsztatów. 
Podczas wizyty w CKZiU uczestniczą w grze, podczas 
której, odwiedzając różne sale, zbierają punkty. 
Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę–niespodziankę.

Podstawowym celem "Żuberiady" jest prezentacja 
kierunków, w których można podjąć naukę. 

Poza informacjami na temat wymagań i możliwości 
kształcenia w danym zawodzie, gimnazjaliści zdobywają 
wiedzę o działaniach i osiągnięciach naszych uczniów. 
Podczas przygotowanych specjalnie dla nich lekcji 
otwartych, mogą też przekonać się, jak wygląda u nas 
nauka. Atrakcją są spotkania z przedstawicielami 
wspierających nas instytucji oraz zaproszonymi gośćmi. 
Kandydaci na przyszłych uczniów mogą spróbować sił 
w carvingu, skorzystać z drobnych usług fryzjerskich, 
spróbować przysmaków, zmierzyć poziom tkanki 
tłuszczowej, a nawet potańczyć.

Najważniejszą cechą tego wyjątkowego dnia jest 
aktywność naszych uczniów. To oni są gospodarzami 
tego wydarzenia, oni opowiadają młodszym kolegom 
o SWOJEJ SZKOLE. Wreszcie, to pod ich opieką 
gimnazjaliści zwiedzają CKZiU, a opiekunowie grup 
mogą w tym czasie zrelaksować się w szkolnej 
kawiarence, próbując przygotowanych przez młodzież 
z klas gastronomicznych ciast i deserów.

Podczas "Żuberiady" zawsze towarzyszą nam 
dziennikarze z lokalnych mediów. Relacje z wydarzenia 
można znaleźć w prasie, telewizji i internecie.

Coroczna impreza jest ważnym elementem promocji 
i edukacji. Młodzi ludzie stają przed ważną decyzją 
dotyczącą ich przyszłości. Często nie wiedzą na czym 
polega kształcenie w poszczególnych kierunkach, 
mają błędne wyobrażenia lub po prostu nie potrafią 
się zdecydować czym chcą się zająć w życiu. Dzień 
Otwartych Drzwi pomaga im rozwiać wątpliwości 
i poznać specyfikę każdego profilu zawodowego 

Żuberiada,  
czyli Dzień  
Otwartych Drzwi
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Ho-Ga-Tur to skrót od HOtelarstwa, GAstronomii 
i TURystyki, czyli nazw techników, które 
przygotowują do pracy w sektorze usługowym 
o szczególnym poziomie zaufania. Uczniowie, 
którzy chcą pracować w tych zawodach, muszą 
posiadać wiele cennych umiejętności. Obok tych 
kierunkowych, bardzo ważna jest otwartość i łatwość 
nawiązywania kontaktu. Podczas nauki w CKZiU 
wielokrotnie mają okazję do ich rozwijania.
Uczniowie z branży Ho-Ga-Tur uczestniczą w 
rozmaitych działaniach w środowisku lokalnym 
i czynią je wyjątkowymi. W powiecie znani są 
z umiejętności, które doskonalą, odbywając praktyki 
w kraju i za granicą. Bardzo chętnie dzielą się 
swoimi wrażeniami i doświadczeniami podczas 
lokalnych i szkolnych imprez, uświetniając je 

przygotowywanymi pod kierunkiem nauczycieli 
przedmiotów zawodowych przekąskami i potrawami 
kuchni europejskiej. Podczas Powiatowych 
Potyczek Klas Mundurowych czy spotkań 
zawodowców przygotowują poczęstunek dla 
naszych gości. Regularnie organizują i obsługują 
kawiarenkę podczas Dni Otwartych Drzwi 
i semestralnych zebrań z rodzicami.
"Jarmark z Żubrami" to inicjatywa uczniów z klas 
technikum żywienia i usług gastronomicznych 
z grudnia 2013 roku. Gorący barszczyk, świąteczne 
pierniki, zimowa herbata, paszteciki to niektóre 
z atrakcji, jakie czekały na przechodniów 
i odwiedzających. Organizatorzy, częstując ich 
świątecznymi łakociami, przyczyniali się do 
wywołania uśmiechu na ich twarzach i przypominali, 
że idą święta…
Ze świętami Bożego Narodzenia związany jest 
również powiatowy konkurs na najpiękniejszy stół 
świąteczny pt. "Magia Świąt". Uczniowie z różnych 
typów szkół, dbając o najmniejsze szczegóły, 
przygotowują idealne stylizacje świątecznych stołów. 
Celem odbywającego się od dekady konkursu jest 
przede wszystkim kultywowanie tradycji wśród 
młodzieży.
Działania uczniów branż hotelarskiej, 
gastronomicznej i turystycznej są ważnym 
elementem funkcjonowania CKZiU na ziemi  
oławskiej 

Wyjątkowy 
Ho-Ga-Tur

"Jarmark z Żubrami", 2013
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U góry: "Jarmark z Żubrami", 2013.  
Na dole: pierniczki i drobne upominki przygotowane przez uczniów klasy gastronomicznej
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Dekoracje stołów na konkurs "Magia Świąt"
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Dekoracje stołów świątecznych na konkurs "Magia Świąt"
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Gastronomia podczas Powiatowych Potyczek Klas Mundurowych, 3 czerwca 2016
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"Młodzi w grze" to projekt mający na celu 
wzmocnienie postaw pro-obywatelskich wśród 
młodzieży. Uczniowie, podczas kilkumiesięcznych 
przygotowań, uczestniczą w warsztatach 
organizowanych przez Towarzystwo Edukacji 
Obywatelskiej. Zdobywają umiejętności 
i doświadczenie, które w przyszłości pozwolą im 
stać się liderami aktywizacji społeczności lokalnych. 
Wśród kompetencji znajdują się te niezbędne do 
organizowania obywatelskich gier terenowych 
według własnego scenariusza.

W pierwszej edycji, 22 listopada 2014 r., uczestnicy 
projektu zorganizowali grę "Kutrowskiego Horror 
Story". W sobotni wieczór szkolny budynek zamienił 
się w Sejm opanowany przez tajemniczą epidemię. 
Uczniowie zamienili się w zombie, polujących 
na posłów oraz polityków. W zgiełku pojawili 
się śmiałkowie, którzy, rywalizując i pokonując 
przerażające przeszkody, mieli odnaleźć antidotum. 
Po kilkugodzinnej przygodzie w atmosferze horroru, 
niejednokrotnie umykając z zasadzek, grupie 
świadomych obywateli udało się zdobyć antidotum 
i uratować całą Polskę przed apokalipsą.

Kolejny raz udział w projekcie wzięliśmy w tym 
roku. Zwieńczeniem pracy była przygotowana 
przez naszych uczniów gra obywatelska "URATUJ 
WSZECHŚWIAT". Odbyła się ona 8 czerwca 2016 r. 
w parku miejskim. W uroczystym otwarciu gry 
wzięli udział włodarze powiatu i miasta oraz 
prezes oławskiego Stowarzyszenia "Tęcza". Po 

przecięciu wstęgi na trasę wyruszyły drużyny, 
które rywalizowały w emocjonującym wyścigu. 
Graczem mógł zostać każdy, kto ukończył 16 lat. 
Należało  przejść siedem stacji, na których czekały 
zadania mające na celu kształtowanie postaw pro-
obywatelskich. Gra, zakończona mini festiwalem 
kolorów, zaangażowała młodzież z całego powiatu 
oraz lokalne instytucje, media i przedsiębiorców, 
m.in.: Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski 
w Oławie, "Gazeta Powiatowa – Wiadomości 
Oławskie", Oławska Telewizja Kablowa, firma 
"Arcapol", Pub "Gladiator", DK STUDIO.
Organizowane przez młodzież gry obywatelskie 
spotykają się z dużym zainteresowaniem nie 
tylko uczestników, ale również przechodniów. 
Takie działania są ważnym elementem aktywizacji 
społeczności lokalnej, nawiązywania i utrwalania 
podstawowych więzi społecznych i integrowania 
mieszkańców. W kolejnych edycjach projektu CKZiU 
będzie planować przedsięwzięcie tak, aby jego 
zasięgiem obejmować kolejne grupy wiekowe 

Młodzi w grze 
czyli gry 
obywatelskie
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U góry strony: "Młodzi w grze", rok 2014. Poniżej oraz na stronie obok: "Młodzi w grze", 2016
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"Młodzi w Grze", rok 2016, po zakończeniu gry obywatelskiej "Uratuj Wszechświat". Na dole: gala podsumowująca projekt  
"Młodzi w grze" 2016. Po lewej: Edyta Dębicka, koordynatorka projektu. Źródło: Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu
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Uczniowie szkoły zawsze byli i są kreatywni oraz 
przedsiębiorczy, co wykorzystują, działając nie 
tylko na terenie szkoły, ale także w środowisku 
lokalnym. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystują, 
współorganizując liczne lokalne imprezy. Wszelkie 
tego typu działania przyczyniają się do tworzenia 
pozytywnego wizerunku szkoły jako miejsca, 
w którym stwarzane są warunki dla rozwijania 
wszechstronnych zainteresowań i pasji. Uczniowie 
mają też możliwość porównania swoich wyobrażeń 
dotyczących wybranego zawodu z rzeczywistością.

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych rozwijają swoje umiejętności 
zawodowe, obsługując gości podczas różnych 
imprez organizowanych przez instytucje 

związane ze środowiskiem lokalnym. Uczestniczą 
w spotkaniach organizowanych przez 
Polski Związek Niewidomych Koło Oława 
z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 
obchodzonego 15 października. Podczas tych 
uroczystości mają możliwość poznać potrzeby osób 
niepełnosprawnych, dzięki czemu poszerzają swoje 
kompetencje zawodowe i społeczne.

Z okazji 15. lat istnienia Powiatu Oławskiego 
przygotowaliśmy stoisko, na którym 
prezentowaliśmy mieszkańcom nasze profile 
kształcenia i działalność szkoły. Można było 
podziwiać sztukę dekorowania stołów serwetkami, 
wycinania w warzywach i owocach oraz zapoznać 
się ze szkolna gazetką i przyjrzeć się pracy 
w recepcji.

W 2015 roku odbył się Jubileusz 70-lecia 
sportu na Ziemi Oławskiej. W Ośrodku 
Współpracy Europejskiej odbyła się uroczysta gala 
podsumowująca, podczas której nasi uczniowie 
obsługiwali gości, serwując przygotowane potrawy.

Tradycyjnie, podczas "Dni Koguta", uczniowie CKZiU 
przygotowują stoisko i prezentują umiejętności 
nabyte w trakcie nauki w szkole oraz te wynikające 
z ich zainteresowań: wykonują analizę składu ciała, 
organizują degustację przygotowanych przekąsek, 
prezentują sztukę carvingu, czyli rzeźbienia owoców 
i warzyw, oraz samochody po liftingu 

Pomoc  
w organizacji  
imprez  
lokalnych

Uczniowie CKZiU w Oławie podczas obchodów 15 lat Powiatu Oławskiego 
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70-lecia Sportu na Ziemi Oławskiej, 2015
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Obsługa gastronomiczna przygotowana przez uczniów CKZiU  podczas obchodów 70-lecia Sportu na Ziemi Oławskiej
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Prezentacja umiejętności klas gastronomicznych CKZiU w Oławie, Żuberiada 2016
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Kawiarenka przygotowana na semestralne spotkanie z rodzicami, 2016
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