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Sze�ciu licealistów z jednej
klasy, my�l o tym, ¿eby czym� siê
wyró¿niæ, ¿eby wreszcie co� zaczê-
³o siê dziaæ...W³a�nie zacz¹³ siê
nowy rok szkolny, druga klasa
w strzeleckim ogólniaku...Wtedy
Hubert Ibrom, Micha³ Roczek,
Dawid Stojanowicz, Denis Stolc,
Mateusz Winkler, Maciej Zarek,
Wioleta Polaczek i Arkadiusz
Skarbowski wpadaj¹ na pomys³
stworzenia szkolnej telewizji.
Odt¹d Broniewski-TV to przedsiê-
wziêcie kojarzone nie tylko z
grup¹ nastolatków, ale i z pomy-
s³em na prze³amanie monotonii
¿ycia w ma³ym mie�cie, ide¹ re-
fleksyjnego spojrzenia na siebie
samych i otaczaj¹c¹ nas rzeczywi-
sto�æ.

Nieco po roku dzia³ania ekipy
Broniewski-TV umawiam siê na roz-
mowê ze znanymi ju¿ z mediów m³o-
dymi filmowcami. Informacje w pra-
sie lokalnej , podobnie jak audycje w
Radiu Opole oraz strzeleckiej ka-
blówce uczyni³y ch³opców osobami
rozpoznawalnymi i kojarzonymi z
czym� niecodziennym, niebanalnym,
twórczym.

Ich debiutem i zauwa¿onym w
spo³eczno�ci lokalnej porozumiewa-
j¹cej siê via Internet ,,wej�ciem� sta³
siê prowokacyjny filmik reklamowy
pt. �Dylemat Naszoklasisty�. To naj-
wiêkszy w subiektywnej ocenie suk-
ces grupy. Gdy po roku pytam o inne
przedsiêwziêcia, ch³opcy szybko,
aczkolwiek nie bez  problemów z
chronologi¹, wymieniaj¹ nastêpne
zrealizowane projekty: film ,,Wywia-
dy i opinie� z utrwalon¹ sond¹ na te-
mat dzia³alno�ci strony Broniewski-
TV, relacje z rozdania ,,Belfrów�. Na
filmikach widaæ znajome twarze
uczniów i nauczycieli ogólniaka, zo-
baczyæ tak¿e mo¿na samych autorów.
O szkolnej telewizji zaczyna byæ g³o-
�no i to nie tylko w szkole. Ch³opcy
realizuj¹ w tym czasie kolejne pomy-
s³y: ,,Szkolne tutoriale�- zabawne
porady dla uczniów na temat tego,
jak sobie radziæ w szkole, jak czytaæ
lektury, relacje: z koncertu Full Po-
wer Spirit i wyborów na burmistrza
m³odzie¿owego (zosta³ nim, nota
bene, Dawid Stojanowicz, jeden z
ekipy Broniewski-TV). W dorobku
licealistów ze szkolnej telewizji zna-
laz³y siê równie¿: film na konkurs
oszczêdno�ciowy ,,Retrospekcja�
oraz relacja z otwarcia ,,Orlika�. Te
ostatnie traktuj¹ ch³opcy jako margi-
nes swojej w³a�ciwej dzia³alno�ci. �
Chodzi nam o to, aby tworzyæ roz-
rywkê, a nie suche reporta¿e- mówi
Mateusz Winkler, niepisany lider
grupy, na co dzieñ odpowiedzialny

Koniec Broniewski-TV?

za filmowanie i monta¿- bo tylko wte-
dy, kiedy tworz¹ co� sami uczniowie,
to mog¹ zachowaæ niezale¿no�æ- do-
daje. �Dziêki Broniewski-TV nie je-
stem szarym cz³owiekiem w t³umie-
w³¹cza siê do rozmowy Hubert
Ibrom, a kiedy pytam o dowody po-
pularno�ci, wymienia g³osy internau-
tów, czytelników prasy lokalnej, ró-
wie�ników, innych filmowców ama-
torów. S¹ to opinie cenne dla m³o-
dych twórców filmowych, bo w do-
bie ,,anonimowego� Internetu naj-
rzadsze s¹ na forach w³a�nie wyrazy
pochwa³y i mobilizacji. Tych jednak
nikt ekipie szkolnej telewizji Broniew-
ski-TV nie szczêdzi.

Po jakim� czasie okaza³o siê jed-
nak, ¿e na oklaskach siê skoñczy³o.
Trafienie w gusta odbiorców nie spra-
wi³o, ¿e w�ród uczniów pojawili siê
ochotnicy gotowi do wspó³pracy.
Za³o¿yciele Broniewski-TV zrozu-
mieli, ¿e ich inicjatywa opiera siê na
b³êdnym za³o¿eniu organizacyjnym
� nadziei, ¿e ludzie o w³a�ciwych
predyspozycjach sami zg³osz¹ siê, by
tworzyæ i rozwijaæ filmow¹ rozryw-
kê szkoln¹. Co zaskakuj¹ce, proble-
my te sta³y siê  dla nich inspiracj¹ do
podjêcia jeszcze wiêkszego wyzwa-
nia.

Zrozumieli�my, gdzie pope³nili-
�my b³¹d i dziêki temu pewnego dnia
wpadli�my na pomys³ o zaskakuj¹co
du¿ym potencjale, równie¿ ekono-
micznym. � t³umaczy Mateusz � Po-
stanowili�my wiêc nakrêciæ kolejny
film i sprawdziæ, czy mamy racjê. W
wyniku tego rozpocz¹³ siê projekt

�Gracz�, który zaczerpn¹³ swój tytu³
od roboczej nazwy filmu.

19 pa�dziernika odby³ siê casting,
na którym pojawi³o siê zaledwie 15
osób. Okazuje siê jednak, ¿e organi-
zatorzy nie przywi¹zuj¹ do tego fak-
tu szczególnej wagi. Zgodnie z tym,
czego siê dowiedzia³am, by³ to tylko
jeden z elementów promocji, a nie
g³ówny sposób rekrutacji aktorów.
M³odzi filmowcy sami wyszukuj¹
ludzi o odpowiednich osobowo�ciach
i predyspozycjach. Swój udzia³ w fil-
mie zapowiedzieli ju¿ m.in. Adam
Grzanka z Formacji Chatelet, a tak¿e
aktor Sebastian Cybulski, którego
mo¿na ogl¹daæ w serialu �Barwy
szczê�cia�.

Ca³kowicie nowatorskie metody,
dziêki którym powstaje film, nie s¹
obecnie wykorzystywane przez niko-
go. Je�li produkcja siê powiedzie, bê-
dzie to dowód dla przysz³ego sponso-
ra, ¿e mo¿na je ujarzmiæ. Brzmi ta-
jemniczo? - I tak ma byæ- twierdz¹
uczniowie.
Wiêkszo�æ ludzi wci¹¿ podchodzi do
naszej dzia³alno�ci neutralnie. Wielu
z nich my�li, ¿e krêcimy tylko kolejny
film. Gdyby wiedzieli, nad czym tak
naprawdê pracujemy�

Koniec szko³y- dodaj¹ tegoroczni
maturzy�ci- to z pewno�ci¹ koniec
Broniewski-TV, ale projekt ,,Gracz�,
je�li tylko siê powiedzie, da pocz¹tek
czemu� znacznie lepszemu- zapowia-
daj¹.

Dorota Maækula
adres Broniewski-TV:

www.broniewski-tv.pl

SZKOLNE DNI KARIERY rozpoczê³y siê 5 pa�dziernika cyklem zajêæ
dla maturzystów.

Tematem przewodnim by³y: MO¯LIWO�CI UCZNIÓW PO SKOÑ-
CZENIU SZKO£Y (w zajêciach uczestniczy³o siedem klas techników w ra-
mach programu TWÓJ KROK ZAWODOWY).

Kolejnym przedsiêwziêciem by³o przeprowadzenie zajêæ grupowych do-
tycz¹cych ZAWODÓW PRZYSZ£O�CI, które odby³y siê we wspó³pracy z
nauczycielami przedsiêbiorczo�ci /p. Izabel¹ Szymaniec, p. Roman¹ Straszewsk¹
oraz p. Ann¹ Sewruk/. Lekcje zosta³y przeprowadzone w klasach: IIITh, IIImk,
IIITga, IIITm, IIITekb, IIw2, IITg/

Uczniowie z naszej szko³y /klasa IVTekb/, dziêki p. Annie Grzesiñskiej -
mieli mo¿liwo�æ uczestniczenia w warsztatach realizowanych przez POWIA-
TOWY URZ¥D PRACY o tematyce:
* �FIRMA � MÓJ SUKCES. PLUSY I MINUSY PROWADZENIA W£A-

SNEJ DZIA£ALNO�CI  GOSPODARCZEJ� �   SPOTKANIE Z LO-
KALNYMI PRZEDSIÊBIORCAMI.

* �DOBRA DECYZJA� � SPOTKANIE Z OSOBAMI, KTÓRE PODJÊ-
£Y W£ASN¥ DZIA£ALNO�Æ GOSPODARCZ¥PO OTRZYMANIU
DOTACJI Z PUP.

* �KROK PO KROKU � ZAK£ADAM FIRMÊ�.
Kolejnym dzia³aniem z zakresu poradnictwa grupowego by³a kontynuacja

CYKLU ZAJÊÆ WARSZTATOWYCH
/prowadzonych przez WY¯SZ¥ SZKO£Ê BANKOW¥ Z SIEDZIB¥ W
OPOLU w klasach IVTh, IIILs 05.10.09,07.10.09/
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE GWARANCJ¥ SUKCESU NA
MATURZE
* Skuteczna komunikacja.
* Radzenie sobie ze stresem.
* Sztuka tworzenia prezentacji.
projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach  Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

DZIEKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY SKORZYSTALI Z NASZEJ
PROPOZYCJI

Joanna Góra - doradca zawodowy

Szkolne Dni Kariery

Zakoñczy³y siê zadania organizowane w Zespole Szkó³ Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich w ramach

I OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

3 listopada 2009 r. w Sali Narad
Starostwa Powiatowego w Strzelcach
Opolskich odby³y siê warsztaty in-
auguracyjne projektu pn.: �Akademia
nowych specjalno�ci zawodowych �
dobry pocz¹tek kariery�. Projekt jest
kontynuacj¹ projektu zasz³oroczne-
go pn.�Przysz³y absolwent � facho-
wiec. Uczeñ szko³y zawodowej z
miêdzynarodowymi certyfikatami� ,
jednak¿e  z wiêkszym wachlarzem
szkoleñ i wiêksz¹ liczba beneficjen-

tów ostatecznych projektu. W sumie
na realizacjê projektu zostanie wy-
datkowana kwota równa 406 750,00
z³. W tym roku proponujemy na-
szym beneficjentom, uczniom tech-
nicznych szkó³ zawodowych  z tere-
nu powiatu strzeleckiego, szkolenia
z zakresu spawania metod¹ MAG,
komputerowego wspomagania pro-
jektowania CAD/CAM, kurs jêzyka
angielskiego zawodowego, kurs pra-
wa jazdy kategorii B oraz kurs na

obs³ugê wózków wid³owych. Po za-
koñczeniu zajêæ uczestnicy projektu
przyst¹pi¹ do egzaminów, po których
zaliczeniu uzyskaj¹ miêdzynarodowe
uprawnienia i certyfikaty. Uczestni-
cy kursu jêzyka angielskiego zawo-
dowego przyst¹pi¹ do egzaminu Bu-
siness English Certificates, uczestni-
cy szkolenia � nauka spawania me-
tod¹ MAG po zaliczonym egzami-
nie otrzymaj¹ ksi¹¿eczki i �wiadec-
twa spawacza. Beneficjenci, którzy
zg³osili siê na kurs prawa jazdy kat.
B i na wózki wid³owe przyst¹pi¹ do
egzaminów pañstwowych, a po kur-
sie komputerowego wspomagania
projektowania CAD/CAM  benefi-
cjenci przyst¹pi¹ do egzaminu ze-

wnêtrznego, po zdaniu którego otrzy-
maj¹ certyfikaty rekomendowane
przez pracodawców.

Na warsztatach inauguracyjnych
tegorocznego projektu zebra³o siê 120
beneficjentów ostatecznych oraz in-
struktorzy i kadra zarz¹dzaj¹ca pro-
jektem. Po przywitaniu go�ci przez
opiekuna projektu ze strony projek-
todawcy, pana Waldemara Gaidê �
Wicestarostê Powiatu Strzeleckiego
zapoznano ich z ide¹ projektu i jego
celami. W krótkich s³owach zapre-
zentowano zajêcia , które zostan¹ sfi-
nansowane uczniom. Po zakoñczeniu
oficjalnej prezentacji go�cie zostali
zaproszeni na ma³y poczêstunek
przygotowany specjalnie dla nich.

Akademia nowych mo¿liwo�ci, czyli
NOWE SPECJALNO�CI ZAWODOWE � WIÊCEJ FACHOWCÓW

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Ju¿ od 4 listopada 2009 roku rozpo-
czynaj¹ siê  pierwsze zajêcia z zakre-
su komputerowego wspomagania
projektowania CAD/CAM dla 10
uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawodo-
wych Nr1 w Strzelcach Opolskich
oraz z jêzyka angielskiego zawodo-
wego dla 10 uczniów z Zespo³u Szkó³
Zawodowych w Zawadzkiem. O
przebiegu wszystkich kursów bê-
dziemy na bie¿¹co informowaæ w
kolejnych wydaniach gazety �Powia-
tu Strzeleckiego�.

Projekt realizowany
przez Powiat

Strzelecki
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