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Belferskim okiem
ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA

Od dłuższego czasu uśmiecham się do uczniów naszej
szkoły. . . :)
Uśmiecham się do WAS! :)
Pamiętacie „Opowieść wigilijną” Charlesa Dickensa? Od
ducha swojego wspólnika w interesach Scrooge usłyszał:
„Powinienem był być DOBRYM CZŁOWIEKIEM, POMAGANIE INNYM powinno stać się moim najważniejszym interesem; WSPÓŁCZUCIE, CHĘĆ POMOCY I
DZIELENIE SIĘ Z INNYMI WSZYSTKIM, CO POSIADAMY.” Od tego momentu bohater powieści postanawia
się zmienić i tak się staje. Narrator zakończył historię słowami: „(. . . )był szczęśliwy i niezwykłą radość dawało mu
sprawianie przyjemności innym.(. . . ) nikt tak jak on nie
potrafił świętować Bożego Narodzenia.”
WY NIE MUSICIE SIĘ ZMIENIAĆ! :)
W listopadzie i w grudniu pokazaliście, że NIESIENIE
POMOCY INNYM, nie jest Wam obce. . . Wzięliście
udział w wielu akcjach. Wymienię tylko kilka: „Dzień
Dawcy Szpiku”, „Na ratunek dzieciom z chorobami nowotworowymi”, „Szlachetna Paczka”. Wspieraliście schronisko dla zwierząt. Trwa ( do ferii zimowych) zbiórka rzeczy
dla Ośrodka Opiekuńczo- Leczniczego w Jaszkotlu, którego podopiecznymi są dzieci niepełnosprawne.
WIEM, ŻE NIE ZAWIEDZIECIE! :)
TAKA POSTAWA WZRUSZA I ZACHWYCA :)

Elektroniczne Zakłady Naukowe

Uśmiecham się do UŚMIECHU WSZYSTKICH OBDAROWANYCH, DO WASZYCH DOBRYCH UCZYNKÓW!
NIECH TE WSZYSTKIE UŚMIECHY ROZŚWIETLAJĄ WAS W KAŻDEJ GODZINIE NADCHODZĄCYCH
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA! TAK PIĘKNIE JUŻ
JE UCZCILIŚCIE :)
PS. Przepraszam za TAKIE „uśmiechy”( upoważnia mnie
do tej formy. . . PESEL i WIEM, że odczytacie je zgodnie
z moją intencją). JESTEŚCIE xD ( TAK lepiej?, to mój
zapisowy DEBIUT :) )
Nic dodać, nic ująć...

Szlachetna Paczka
JAKUB SZCZĘBARA
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Tydzień przed Mikołajkami postanowiliśmy razem z
klasą, że zrobimy Szlachetna Paczkę pewnej rodzinie. Na
lekcji wybraliśmy rodzinę z Bielan Wrocławskich i zaczęliśmy zbiórkę pieniędzy. W klasie zebraliśmy ponad 1000
zł plus rzeczy do paczki o wartości 500zł . Następnie,
z kwesty w szkole od uczniów i ich rodziców zebraliśmy
kolejne 500 zł. Został mi (jako przewodniczącemu klasy)
jeden dzień na zakupy, głównie żywności i chemii. Do domu wróciłem około 22:00 i jeszcze musiałem spakować
te rzeczy do kartonów. Następnego dnia, czyli w piątek
na lekcjach języka polskiego pakowaliśmy wszystkie paczki w papier świąteczny. Zostało nam jeszcze 280 zł, więc
postanowiłem je wydać na buty, których potrzebowali.
Pojechałem na Bielany do CCC i z mamą wybrałem odpowiednie obuwie. Z reszty postanowiłem dokupić jeszcze
żywność, pozbywając się przy okazji drobnych w kasie samoobsługowej. Po skasowaniu zacząłem wrzucać monety,
ale obsługa powiedziała, że nie można wrzucać tylu drobnych i musiałem zapłacić banknotem. Gdy wróciłem do
domu, udało mi się spakować samemu ostatnie paczki.
Oczywiście zapomniałem włożyć kartki z życzeniami do
któregoś pudełka, więc musiałem spakować ją osobno. Następnego dnia, z rana pojechałem z tatą do szkoły, żeby
odebrać paczki z gabinetu pani wicedyrektor. Paczek było 20 a my byliśmy tylko we dwóch. Kiedy niosłem już
ostatnią paczkę do samochodu, zadzwonił do mnie tata
spod szkoły, że w jednym kartonie coś się wylało, więc
przyspieszyłem kroku. Na miejscu okazało się, że jeden z
płynów do naczyń pod wpływem ciśnienia otworzył się.
Karton był do wyrzucenia, na szczęście tylko jeden. Ja zacząłem wycierać papierem toaletowym pozostałe rzeczy z
paczki, a tata pobiegł do Biedronki po nowy karton. W
międzyczasie poszedłem do szafki po resztę papieru pakowego. Zdecydowaliśmy, że spakujemy ją już na miejscu. Wsiedliśmy do samochodu i wpisaliśmy adres: ulica
Kłodzka 4a. Po dojechaniu na miejsce, nie mogliśmy znaleźć magazynu, dlatego zadzwoniłem do wolontariusza, a
on uświadomił mi, że to faktycznie na ulicy Kłodzkiej,
ale na Bielanach Wrocławskich. Po wielkim face palmie
ruszyliśmy dalej, już do właściwego miejsca. Kiedy zajechaliśmy do magazynu/hurtowni, zaczęli nam bić brawo.
W środku panowała taka świąteczna atmosfera, słychać
było kolędy, stała choinka. Zostaliśmy poczęstowani ciastem i sokiem. Po uzupełnieniu papierologii zrobiliśmy
wspólne zdjęcie na tle paczek, których było 21, wliczając
w to tę paczko-kartkę. Po jeszcze jednym podziękowaniu
ze strony wolontariuszy pojechaliśmy do domu, w którym
szykowała się sąsiedzka impreza.
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Niezbędnik świąteczny
ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI

Aby skutecznie zapewnić sobie pomyślność na cały
nadchodzący rok oraz ustrzec się od niepowodzeń. Jest
jeden dzień w ciągu roku, który jest uznawany za magiczny. Ten dzień otoczony tajemnicą, niespotykaną aurą
świętości i rodzinnego ciepła to 24 grudnia. Duża część
zwyczajów bożonarodzeniowych pochodzi z okresu kiedy
to chrześcijaństwo dopiero rozwijało się w państwie polskim. Dlatego nie powinno dziwić to że niektóre zwyczaje zawierają w sobie elementy pogańskie, inne wierzenia,
przesądy i zabobony. Niektóre z nich funkcjonują po dziś
dzień, powstają nowe wróżby, ale jednak wiele zwyczajów
zanika. Żeby inne zwyczaje nie poszły w zapomnienie, oto
niektóre z nich.
• 24 grudnia nie można spać zbyt długo, kłaść się do łóżka
w ciągu dnia, nie wolno się przemęczać, wykonywać zbyt
ciężkiej pracy, zrobić sobie żadnej krzywdy ani zachorować. Musimy bardzo uważać na swoje zdrowie ponieważ
w przeciwnym wypadku będziemy chorować cały kolejny
rok.
• Cały dzień od samego rana musimy być uśmiechnięci
i życzliwi dla innych. Zarówno nasz uśmiech jak i dobre
stosunki z rodziną nie znikną przez cały kolejny rok.
• Nie szyjmy, nie naprawiajmy nic ponieważ kolejny
rok upłynie nam na ciągłych poprawkach i naprawianiu
wszystkiego.
• Musimy maksymalnie ograniczyć tego dnia stres. Nie
należy krzyczeć, złościć się ani płakać. Jeśli nie będziemy
przestrzegać tego zalecenia w następnym roku będziemy
ciągle zdenerwowani i nieszczęśliwi.
• Aby zapewnić sobie długie życie (odpowiednio w stosunku do pozostałych członków rodziny), do posiłku powinno się siadać według kolejności wieku po to, aby w
takiej samej żegnać się ze światem żywych. Sam rytuał
dzielenia się opłatkiem wskazuje na fakt, iż w następnym
roku nigdy nie zabraknie chleba, a pomiędzy ludźmi zapanuje miłość, zgoda i wybaczenie.
• Nie należy w dzień wigilijny nikomu nic pożyczać. Jeśli
tak się stanie, osoba której wyświadczymy tę usługę będzie cierpiała przez cały rok niedostatek.
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• Jeżeli w dzień Wigilijny pierwszy przekroczy próg naszego domostwa mężczyzna, wszyscy domownicy będą cieszyć się szczęściem cały rok. Przekroczenie progu przez
kobietę wróży pecha.
• Aby zaskarbić sobie nienaganne zdrowie, należy wziąć
kąpiel w źródlanej wodzie, która według wierzeń, chwilami zamieniała się w miód lub wino, ale tylko nieliczni i
wybrani mogli ów cud ujrzeć na własne oczy.
• Pod talerz wigilijny należy wsunąć monetę. Zagwarantuje ona nam pomyślność finansową. Aby pieniądze się
nas lepiej trzymały powinniśmy schować ususzoną łuskę
z wigilijnego karpia do portfela i trzymać ją przez cały
rok.
• Dość powszechnym zwyczajem, rozpowszechnionym do
dziś jako symbol, było kładzenie siana pod obrus, którym nakryto stół wigilijny. Kiedyś jednak młodzi wróżyli
z siana w czasie wieczerzy. Wyciągnięte spod obrusa zielone źdźbło oznaczało powodzenie w miłości, rychły ślub,
sczerniałe – niepowodzenie, staropanieństwo.
• Liczba uczestników wieczerzy wigilijnej powinna być parzysta. W przeciwnym razie może spotkać domowników
pech. Dawno temu, aby ustrzec się nieszczęściu zapraszano osobę bezdomną do wspólnej Wigilii aby liczba osób
się zgadzała.
• Przy stole jedno miejsce należy pozostawić wolne dla
strudzonego wędrowca, żebraka, przybysza. Ten miły
zwyczaj zachował się na pewno w wielu domach do dziś.
• W czasie wieczerzy wigilijnej nie należy za dużo mówić
a tym bardziej przerywać innym. W przeciwnym razie
będziemy bardzo kłótliwi oraz skorzy do wyjawiania cudzych sekretów.
• Należy zjeść wszystkie wigilijne potrawy - jeśli nie należy je przynajmniej spróbować. W ten sposób w następnym roku niczego nam nie zabraknie.
Może dziś śmieszą nas te świąteczne przesądy, wierzenia,
ale pamiętajmy o tym że ludzie traktowali je z przymrużeniem oka, jeśli w niektóre skrycie wierzyli.

Z Wrocławia do Wilna
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Dnia 9.11.2017r. pojechałem w ramach akcji „Mogiłę
pradziada ocal od zapomnienia” na Wileńszczyznę, żeby
wziąć udział w sztafecie niepodległościowej z Zułowa na
Rossę, ale od początku. . . Do Wilna przyjechaliśmy 10
listopada nad ranem. Po szybkim śniadaniu w McDonaldzie („tradycyjnej” kuchni litewskiej ;) ) pojechaliśmy do
kaplicy Ostrobramskiej, żeby wziąć udział we mszy świętej. Kaplica Ostrobramska znajduje się wewnątrz Ostrej
Bramy, która wraz z przylegającymi murami stanowi jedyną pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich. Natomiast sama kaplica, tak jak i Jasna Góra jest miejscem
szczególnej czci Matki Bożej. Następnie wraz z przewodniczką zwiedzaliśmy stare miasto w Wilnie i cmentarz na
Rossie, gdzie znajduje się serce marszałka Józefa Piłsudskiego w grobie jego matki. Po pożegnaniu się z przewodniczką pojechaliśmy do Zułowa, gdzie urodził się Józef Piłsudski. Po złożeniu zniczy udaliśmy się na obiadokolację. W następnej kolejności (z małym opóźnieniem)
udaliśmy się na kolejną msze świętą w miejscowości Powiewiórka (Jednego dnia dwie msze. . . , pomyślałem, że
przez następne dni nie będę musiał chodzić do kościoła, a
pojutrze niedziela), do kościoła, w którym był chrzczony
Marszałek. Po uroczystej ceremonii pojechaliśmy do hotelu i około 23:00 poszliśmy spać. Następnego dnia czyli
11.11.2017r. wstaliśmy o godzinie 3 nad ranem i pojechaliśmy do Zułowa na start sztafety niepodległościowej.
Dokoła panowały egipskie ciemności i nic poza własnymi rękoma nie było widać. Po uroczystym przemówieniu
księdza sztafeta wystartowała. Nasza grupa miała łącznie przebiec 15 km, ale ostatecznie przebiegliśmy 20 km.
Każdy biegł, ile mógł, po czym dokonywał zmiany z innym uczestnikiem. Autokar cały czas jechał z otwartymi
drzwiami przez co cały czas piszczała kontrolka. Dźwięk
rozpraszał, ale po chwili oswoiliśmy się z nim. O godzinie
14:00 sztafeta dobiegła na Rossę, gdzie odbyły się główne
uroczystości. Wszyscy zmarzli, a pani redaktor i tak przetrzymała nas jeszcze chwilę, żeby zrobić wywiad. Około
godziny 16:00 wszystko dobiegło końca i po otrzymaniu
medali za udział w biegu, wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Polski, po drodze jedząc obiad w KFC (przez
te fastfoody przytyłem 2kg :( ).

JAKUB SZCZĘBARA

Oglądajmy - Czarny Czwartek.
Janek Wiśnieski padł
ERYK GILEWICZ
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Listopad jest to miesiąc wyjątkowy dla Polaków. Obchodzimy odzyskanie niepodległości, możemy cieszyć się bezcenną wolnością. Obecnie mamy taką możliwość, jednakże
jeszcze 47 lat temu nie było tak cudownie. Czarny Czwartek. „Janek Wiśniewski padł” to film autorstwa Antoniego Krauzego, który opowiada o wydarzeniach z grudnia
1970 roku. Przedstawia trzy wątki fabularne: życie rodziny Drywów, strajk robotników, polityka na najwyższych
szczeblach władzy, które z początku wydają się być niepowiązane, lecz ostatecznie prowadzą do tragicznego finału. Tytuł odnosi się do sceny, gdy młody chłopak zostaje
postrzelony i pada martwy na ziemię. Zostaje on umieszczony na drzwiach i obwinięty flagą Polski. Staje się on
symbolem walki, bohaterstwa i męczeńskiej śmierci. Reżyser nie przebiera w środkach, żeby ukazać okrucieństwo
ówczesnych władz, dzięki czemu jesteśmy świadkami torturowania ludzi - zabawy milicjantów czy też strzelania
do ludzi idących do pracy w stoczni. Moim zdaniem film
warto obejrzeć, chociażby w celu docenienia współczesności. Moja ocena to 8/10.

A teraz. . . otwórzcie prezent
NIKOLA BULATOVIC

Nie jestem w stanie wskazać, kiedy zacząłem pisać.
Zainteresowanie powieściami przejawiało się u mnie, odkąd pamiętam. Nie stanowiło to dla mnie najwyższej wartości, a raczej przewijało się gdzieś w tle. Miałem bujną
wyobraźnię, która pozwalała na tworzenie różnorodnych,
drobnych powieści. Skupiały się one na sytuacjach z mojego codziennego życia, bądź też czegoś, czym akurat w danym momencie się ekscytowałem. Zazwyczaj były to kontynuacje uwielbianych przez mnie kreskówek, filmów czy
bajek. Czasami też modyfikowałem oryginalną fabułę, dodając do nich nowego, najlepszego bohatera – MNIE. We
wczesnych klasach podstawówki uwielbiałem opowieści o
okrąglutkim misiu w czerwonej bluzce. Nic więc dziwnego, że to z nim powstały pierwsze moje pomysły. To właśnie z tego okresu pochodzi najstarsza, znaleziona przeze

4

mnie, spisana próba spisania pomysłu. Była to książka
”Kubuś Puchatek i historia o tym, jak Stumilowy Las
przerodził się w miasto”... Cóż... W zasadzie samej historii jako historii tam nie ma. Jest jedynie strona tytułowa
i nic poza tym. Rdzeń fabularny jednak powstał i można
się go domyśleć już z samego tytułu. Kolejnym znaczącym etapem było ”Code Lyoko”. Francuska kreskówka
opowiadająca o piątce uczniów, walczących z komputerowym wirusem X.A.N.Ą. Seria na tyle mi przypadła do
gustu, że w pewnym momencie zacząłem na bieżąco w
trakcie nowych odcinków dopowiadać do niej zaimprowizowane sceny, wprowadzające mnie do historii. Z tą serią
powstawała później w mojej głowie rozbudowana kontynuacja. Nigdy nie została spisana, jednak jej fragmenty
pamiętam do dziś i są one niekiedy podstawą do moich
nowych historii. Pierwszym większym projektem byli jednak ”Czarodzieje”. Patrząc na szkielet fabularny z perspektywy czasu, dostrzegam wyraźną... ekhem... ”inspirację”... powieścią ”Harry Potter” J. K. Rowling. Czarodzieje... zły przeciwnik podszywający się pod nauczyciela w szkole magii... wybrańcy i przeznaczenie... skądś to
znamy. Historia jest jednak poprowadzona w nieco inny
sposób. Zawiera moje własne pomysły, z których niektóre nawet miały potencjał. Podoba mi się dla przykładu
motyw zmieniających kolor oczu. Miało się to dziać pod
wpływem emocji bohaterów. Obecnie jest to często używane w niektórych dziełach fantasy, głównie w japońskich
anime. Nie miałem jednak na tyle samozaparcia i chęci,
więc po kilkudziesięciu stronach urwałem powieść. Późnej przez okres gimnazjum niewiele pisałem. Tworzyłem
raczej coś podobnego do tego co wcześniej. Kontynuacje
lubianych przeze mnie serii oraz historie ze mną w roli głównej. Tak właśnie powstał prototyp ”Dreamersów”
mojej pierwszej, oryginalnej od podstaw powieści. Początkowo była to dziesięciorozdziałowa powieść zapisana na
około 40 stronach A5. I na tym prawdopodobnie by się
skończyło. Byłem jednak na tyle podekscytowany historią, że postanowiłem o niej komuś powiedzieć. Była to
moja przyjaciółka jeszcze z czasów podstawówki. Zachęciła mnie ona do pisania, mówiąc, że podobają jej się moje
pomysły. Kontynuowałem więc nowy cykl i tak w ciągu
ostatnich kilku lat, historia rozrosła się do 13 tomowej
serii, z której dwie mam spisane w postaci 60-80 stronnicowych książek, oraz jednej przekraczającej 200 stron!
O czym opowiada, zachowam na razie dla siebie. Przestrzegam jednak, by nie wyciągać pochopnych wniosków,
gdyż opowieść jest zgoła odmienna od tego, co się może
wydawać na pierwszy rzut oka.
N. A. B. Absolwent EZN
P.S. Zostałem o to poproszony, więc by formalnościom
stało się zadość oznajmiam, iż zezwalam na udostępnienie
mojej powieści w gazetce szkolnej EZN, z jednoczesnym
zachowaniem wszelkich praw autorskich i decyzyjnych w
sprawach serii.

