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Nobel dla Tokarczuk!
KRYSTIAN RYCHLIŃSKI

Urodziła się w Sulechowie i wychowała w Klenicy, skąd
przeniosła się z rodzicami do Kietrza. Tam ukończyła
Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwi-
da. Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W czasie studiów jako wolontariusz-
ka opiekowała się osobami z problemami psychicznymi.
Zainteresowała się również pracami Carla Junga, co wy-
warło wpływ na jej twórczość. Po studiach pracowała ja-
ko psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w
Wałbrzychu. Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie li-
teratury za rok 2018 - „za wyobraźnię narracyjną, która
z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie gra-
nic jako formę życia” Olga Tokarczuk zanim otrzymała
Nagrodę Nobla była laureatką wielu nagród. Dwukrotnie
otrzymała Nagrodę Literacką „Nike” (za powieści Bie-
guni, Księgi Jakubowe). W 2018 roku angielski przekład
Biegunów został wyróżniony prestiżową Międzynarodową
Nagrodą Bookera. W 2010 pisarka została odznaczona
Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Jej prace były ekranizowane. Wystarczy wspomnieć fil-
my ”Żurek” , ”Aria Diva” i głośny ”Pokot” w reżyserii
Agnieszki Holland na motywach powieści ”Prowadź swój
pług przez kości umarłych” . Książki Olgi Tokarczuk tłu-
maczone są na kilkadziesiąt języków. Wchodzą nawet do
zestawu lektur szkolnych (”Prawiek i inne czasy”).

Zamiast belferskim okiem...
ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA

OLGA TOKARCZUK
Prawiek i inne czasy (fragment)

Bóg stworzył człowieka, oprzytomniał - takie wrażenie
ten na nim zrobił. Porzucił więc dalsze stwarzanie świa-
ta – bo czyż mogło być coś doskonalszego? – i teraz, w
swym boskim czasie, podziwiał własne dzieło. Im głębiej
sięgał wzrok Boga w ludzkie wnętrze, tym gorętsza roz-
palała się w Bogu miłość do człowieka. Lecz człowiek
okazał się niewdzięczny, zajął się uprawą ziemi , pło-
dzeniem dzieci, i nie zwracał uwagi na Boga. Wtedy w
boskim umyśle pojawił się smutek, z którego sączyła się
ciemność. Bóg zakochał się w człowieku bez wzajemności.
Boska miłość, jak każda inna, bywa uciążliwa. Człowiek
zaś dojrzał i postanowił uwolnić się od natrętnego kochan-
ka. « Pozwól mi odejść – powiedział. – Daj mi poznać
świat na mój własny sposób i zaopatrz mnie na drogę».
«Nie poradzisz sobie beze mnie –rzekł Bóg człowieko-
wi. – Nie odchodź». «Daj spokój» - powiedział człowiek,
a Bóg z żalem przychylił mu gałąź jabłoni. Bóg został
sam i tęsknił. Śniło mu się, że to on wygnał człowieka
z raju, tak bardzo bolała go myśl, iż został porzucony. [. . . ]
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Wywiad z Adą Winiarską
HUBERT MUSIAŁ

Ada Winiarska wygrała etap krajowy konkursu WRI-
TE THE CHANGE! zorganizowanego przez Amnesty In-
ternational. W lipcu 2019 roku na Giffoni Film Festival
we Włoszech Ada zdobyła pierwszą nagrodę w między-
narodowym etapie konkursu na najlepszą fabułę poświę-
coną tematyce praw człowieka, migracji i zrównoważone-
go rozwoju. Zwycięska praca „Nida from Alepsa” została
doceniona przez jury jako przykład „emocjonalnej i suge-
stywnej mocy opowieści i jakości pisarskiej”.
Skąd dowiedziałaś się o konkursie?

Powiedziała mi o nim Pani Borowska.
Na czym polegał ten konkurs?
Na napisaniu scenariusza do filmu krótkometrażowego w
sprawie uchodźców.
Dlaczego Syria?
Bo tam obecnie rozgrywa się wojna, w której ginie wiele
osób.
Pisząc te prace myślałaś o wygranej czy chodziło
o coś innego??
Bardziej chciałam spróbować połączyć poważny temat,
związany z naszym światem oraz uniwersum fantastyki.
Oczywiście chciałam, też spróbować w ciekawy sposób
rozgłosić problemy ludzi w Syrii.
Opowiedz krótko proszę o czym napisałaś.?
O małej dziewczynce, która podczas ataku bombowego
wyobrażała sobie, że przenosi się do świata z opowieści
jej mamy. Świat ten był odbiciem sytuacji politycznej w
naszym świecie.
Po wygranej w konkursie widzisz się jako dzienni-
karka lub pisarka?
To raczej pasja i hobby, nie zawód.
Do Radia Wrocław zostały zaproszone Ada Winiarska i
Pani Lidia Borowska. Udzieliły tam ciekawego wywiadu,
w którym można dowiedzieć się o innych ważnych rze-
czach. Odsyłam do linków: https://bit.ly/37pn2rm
https://bit.ly/2MJowEJ

Finał V edycji konkursu IT i
cyberbezpieczeństwo

ALEX JAWNY

21 listopada odbył się finał piątej edycji konkursu IT
i cyberbezpieczeństwo. W tym roku dwoma z dwudziestu
finalistów z całej Polski byli uczniowie z EZN: Mikołaj
Fornal i ja – Alex Jawny. Wszyscy zostali zaproszeni
na dwudniową wycieczkę po Warszawie, a pierwszych
pięciu dostało specjalne nagrody. W przerwie, podczas
sprawdzania wyników, uczestników zaproszono na ciepły
poczęstunek oraz na szybką wycieczkę po najważniejszych
miejscach w Warszawie. Zakres materiału do konkursu
obejmuje praktycznie wszystkie sfery szeroko pojętej in-
formatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Pytania obejmują

zarówno wiedzę z montowania urządzeń peryferyjnych,
konfiguracji sieci, szyfrowania oraz systemów operacyj-
nych. Oprócz tego wymagane jest biegłe posługiwanie się
językami programowania takimi jak: C, C++, CSharp,
JavaScript, PHP. Dodatkowo w tym roku postanowiono
dodać trzy pytania czysto matematyczne. Test składa
się z 45 pytań typu ABCD. Wartym uwagi jest to, iż
za każdą błędną odpowiedź przydzielana jest dana ilość
ujemnych punktów. Dlatego należy wykazać się logicznym
myśleniem, zastanowić, czy warto jest ryzykować stratę
punktów. Ze względu na trudność i rozległość materiału,
do finału dostaje się naprawdę elita polskich młodych
informatyków. Przeprowadziłem wywiad ze zwycięzcą
konkursu, Michałem Fornalem. Czy przygotowywałeś się
do tego konkursu? - Nie. Zakres materiału do konkursu
jest tak duży, że przygotowywanie się do niego nie ma
sensu. Trzeba ogólnie interesować się tym tematem i cały
czas uzupełniać swoją wiedzę. - Czy każdy powinien pró-
bować swoich sił w konkursie? - Na pewno zawsze warto
przetestować, na jakim poziomie znajduje się nasza wie-
dza, natomiast tak jak mówiłem, informatyka musi być
twoją pasją, żebyś miał jakieś szanse. - Dlaczego warto
brać udział w tego typu zawodach ? - Programowanie,
którego dotyczy większość pytań, bardzo rozwija umysł i
warto ćwiczyć. Nie wspominając już o darmowej wyciecz-
ce do Warszawy, poczęstunku i nagrodach.
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Manufaktura Fachowców dla
uczniów EZN
MICHAŁ PAWŁOWSKI

W środę szóstego listopada klasy 3G oraz 2G udały
się na spotkanie do sali 03 w naszej szkole, by odbyć spo-
tkanie z przedstawicielami firmy DOLBY POLAND, w
ramach programu „Manufaktura Fachowców”. Podczas
tego spotkania mieliśmy przyjemność wysłuchać dwóch
doświadczonych w branży informatyków z firmy DOLBY,
którzy odkrywali nam tajemnice pracy informatyka. Dzię-
ki ich wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, byli
nam w stanie przekazać szczegółowe ,a zarazem zrozumia-
łe zagadnienia dotyczące pracy każdego z nich. Pierwszą
część wykładu rozpoczął pan Krzysztof Chytła, który po
kilku słowach o sobie przedstawiał nam wykład dotyczą-
cy historii rozwoju rynku i ludzi na nim pracującym. Mó-
wił też o tym, jak zawód informatyka się zmienia oraz
o tym, jak zaczął swoją karierę. Drugą część spotkania
prowadził pan Maksymilian Górski. Przedstawił nam, na
jakie stanowiska przyjmowani są ludzie z wykształceniem
informatycznym. Opisywał nam też swoją zawodową hi-
storię i to, jak nasze kariery mogą się rozwijać, zależnie
od stopnia, na którym skończymy nauczanie. Następnie
przedstawił nam uśrednione zarobki informatyków, zależ-
nie od stanowiska i tłumaczył, na czym polega jego praca
jako menadżera. Ostatnią, trzecią część wykładu panowie
prowadzi razem, odpowiadali na pytania z sali. Nie było
ich dużo, więc prowadzący przeprowadzili szybki konkurs,
w ramach którego nieliczni pytający otrzymali nagrody.
Bardzo podobało mi się to spotkanie i chętnie udałbym
się na kolejne w ramach tego projektu.

Kółko strzeleckie
WIKTOR FELISIAK

W naszej kochanej szkole od około 2017 roku pręż-
nie rozwija się kółko strzeleckie. Na początku była to ra-
czej mała grupa. Rok temu dołączyło parę nowych osób,
niestety jak to z kółkami zainteresowań bywa, ilość ludzi
przychodzących stale malała. Dopiero od zeszłego roku
pojawiła się stała ekipa dobrych strzelców, dla których
jest to hobby i opcja sprawdzenia własnych umiejętności.
W 2017 roku wygraliśmy pierwszą nagrodę, Puchar Dy-
rektora Liceum XV, rywalizowaliśmy z sześcioma innymi
szkołami średnimi. Mały sukces, ale od czegoś trzeba za-
cząć. Od zeszłego roku mamy mocną ekipę pięciu dobrych
strzelców i nie ma zawodów, z których wracamy bez me-
dali (czy to indywidualnych, czy za wynik zespołowy).
W zeszłym roku wygrałem całą ligę strzelecką w katego-
rii chłopców, rywalizując z około dwudziestoma innymi
kolegami z sześciu szkół z Wrocławia. Treningi odbywa-
my przynajmniej raz w tygodniu, w godzinach popołu-
dniowych w Wojewódzkiej Strzelnicy Ligi Obrony Kraju
(LOK), która jednocześnie jest organizatorem wszystkich

konkursów. Zapewne ze względu na coraz to lepsze wy-
niki wreszcie otrzymaliśmy dofinansowanie na nową broń
(przeziernik i dwie zwykłe wiatrówki). Jeśli ktoś chce się
sprawdzić w tym niszowym hobby, to serdecznie zapra-
szam, aby przyjść na trening i złapać bakcyla. Zawsze
można skontaktować się z naszą opiekunką i trenerką Pa-
nią Małgorzatą Gorczycką.

Szlachetna Paczka po raz trzeci
JAKUB SZCZĘBARA

Zgodnie z naszą klasową tradycją, już trzeci raz włą-
czyliśmy się w akcję Szlachetna Paczka. Dnia 7.12.2019r.
zawieźliśmy, przygotowane przez moją klasę, paczki w ra-
mach akcji, do wybranej przez nas rodziny z Bielawy.
Zacznijmy jednak od początku. Standardowo wszystko
zaczęło się od wyboru rodziny przez stronę internetową
Szlachetnej Paczki. Nasz wybór padł na samotną matkę z
dziećmi z Bielawy. Chcieliśmy wybrać kogoś z Wrocławia,
ale nie były już dostępne żadne rodziny. Po wybraniu, roz-
poczęliśmy zbiórkę pieniędzy w klasie i w szkole. Koledzy
chodzili po klasach i nakłaniali do dołączenia się do akcji.
Zorganizowaliśmy również kwestę podczas zebrań z rodzi-
cami i zebraliśmy 900 zł. Jak już o pieniądzach mowa, to
łącznie zebraliśmy 2500 zł. W tym szczególne podzięko-
wania dla klas: 1AG, 2C, 2D i 3F. Największą część tej
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kwoty przeznaczyliśmy na zakup lodówki. Za pozostałe
pieniądze kupiliśmy żywność i chemię gospodarczą, które
były wymienione w potrzebach rodziny. Paczki spakowa-
liśmy w piątek 6.12.2019r. i załadowaliśmy je do mojego
samochodu. Następnego dnia z rana wyruszyliśmy w kie-
runku Dzierżoniowa, gdzie mieliśmy odebrać lodówkę ze
sklepu oraz bon do kosmetyczki dla mamy dzieci. Po do-
tarciu pod sklep okazało się, że lodówka nie mieści się w
drugim samochodzie, więc na środku parkingu, tuż pod
wejściem do sklepu, na środku drogi, przepakowywaliśmy
paczki z samochodu do samochodu. Na szczęście lodówka
zmieściła się w moim samochodzie. Zaliczyliśmy ostatni
przystanek, jakim była moja ciocia, która załatwiła nam
bon do kosmetyczki i stamtąd pojechaliśmy do magazy-
nu Szlachetnej Paczki w Bielawie. Tam dosiedli się do
nas wolontariusze, którzy dołączyli kilka paczek i poje-
chaliśmy prosto do wskazanej rodziny. Po dojechaniu na
miejsce wyładowaliśmy paczki, które zajęły pół mieszka-
nia. Pani, którą obdarowaliśmy już na początku rozpła-
kała się ze wzruszenia. Otwieranie kolejnych paczek tylko
potęgowało efekt. Zostaliśmy poczęstowani ciastem i ka-
wą, a następnie pomogliśmy w rozpakowywaniu paczek,
a w szczególności pomogliśmy w rozpakowaniu lodówki.
Nadszedł moment rozstania, więc życzyliśmy „wesołych
świąt” i udaliśmy się w drogę powrotną.

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 ma-
giczny. 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 pol-
skim. Dlatego nie powinno dziwić to że niektóre zwycza-
je 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 zachoro-
wać. 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 sto-
sunku do pozostałych członków rodziny), do posiłku po-
winno 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 za-
panuje miłość, zgoda i wybaczenie.
• Dość powszechnym zwyczajem, rozpowszechnionym do
dziś jako symbol, było kładzenie siana pod obrus, któ-
rym nakryto stół wigilijny. Kiedyś jednak młodzi wróżyli
z siana w czasie wieczerzy. Wyciągnięte spod obrusa zie-
lone źdźbło oznaczało powodzenie w miłości, rychły ślub,
sczerniałe – niepowodzenie, staropanieństwo.
• Liczba uczestników wieczerzy wigilijnej powinna być pa-
rzysta. W przeciwnym razie może spotkać domowników
pech. Dawno temu, aby ustrzec się nieszczęściu zaprasza-
no 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 cu-
dzych sekretów.
• Należy zjeść wszystkie wigilijne potrawy - jeśli nie na-
leży je przynajmniej spróbować. W ten sposób w następ-
nym roku niczego nam nie zabraknie.
Może dziś śmieszą nas te świąteczne przesądy, wierzenia,
ale pamiętajmy o tym że ludzie traktowali je z przymru-
żeniem oka, jeśli w niektóre skrycie wierzyli.


