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Wywiad z Janem Tomaszewskim
JAN DROBNIEWSKI

JAN TOMASZEWSKI? Znana ikona polskiego sportu
i polityki, a jednak mieliśmy poważny problem ze skon-
taktowaniem się z panem Tomaszewskim. Po wielu pró-
bach wreszcie się udało i mogliśmy przeprowadzić wywiad
z. . . ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY.
Dla wielu młodych ludzi wybór szkoły jest przy-
padkiem. W takim razie co zadecydowało o pod-
jęciu przez Pana nauki w Elektronicznych Zakła-
dach Naukowych?
- Zadecydowało to, że ja po prostu, jak to się mówi, zo-
stałem zapisany przez rodziców do EZN z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, to wtedy był jakiś taki nowy trend, a
po drugie zajęcia były po południu. W związku z powyż-
szym, rano miałem tę możliwość, że mogłem trenować z
drużyną Gwardii Wrocław i to było jakby głównym czyn-
nikiem. Rano miałem czas na trening a popołudniu była
szkoła.
Każdy w szkole miał kolegów, z którymi spędzał
czas. Czy utrzymuje Pan kontakt z kolegami ze
szkoły?
- Nie, nie utrzymuję. Utrzymywałem go, gdy grałem w
Śląsku Wrocław. Wtedy często spotykaliśmy się, bo miesz-
kałem przy stadionie, w centrum Wrocławia. Potem gdy
zacząłem wyjeżdżać, nie było już takiej możliwości, bo wy-
jechałem z Wrocławia w 1970 roku i praktycznie skończyły
się spotkania. Spotykałem się z dwoma profesorami, z pa-
nem Janem Tomysem i Jurkiem Zachembą przy okazji,

gdy przyjeżdżałem do Wrocławia i grałem mecze. Nato-
miast z innymi absolwentami tylko na uroczystościach.
W każdej szkole są wydarzenia warte zapamięta-
nia. Jaka zabawna sytuacja utkwiła Panu w pa-
mięci z czasów szkolnych?
- To nie była śmieszna sytuacja, ale uważam, że to by-
ło coś wspaniałego. Byliśmy wtedy jedyną szkołą, w któ-
rej nosiło się tarcze, ciemne garnitury, granatowe albo
czarne, do tego białą albo niebieską koszulę i krawat. To
nas wyróżniało spośród uczniów innych szkół. Panowała
tez nieprawdopodobna dyscyplina. Chodziliśmy po szkole
w. . . kapciach. Jedna zabawna sytuacja zdarzyła się wte-
dy, gdy grałem w Gwardii Wrocław i drużyna wyjeżdża-
ła na mecz. Przyszedłem do szkoły i przyniosłem prośbę,
zaświadczenie z klubu , aby mnie zwolniono z zajęć szkol-
nych. Przedstawiłem ją panu Litwinience, na co on mi
powiedział: No, jak ci sport przeszkadza w nauce, to rzuć
sport. A ja na to: Mnie on nie przeszkadza. Później po-
szedłem do władz klubu i przedstawiłem sytuację. Wtedy
wszystko się wyjaśniło. Pan Litwinienko chyba nie wie-
dział, że gram w drużynie seniorów jako junior. No i po
wyjaśnieniach zostałem zwolniony z zajęć. Myślał chyba,
że zmyślam czy też chcę go oszukać.
Czy ukończenie właśnie tej szkoły wpłynęło na
Pańskie życie?
- Tak. Jak już powiedziałem wcześniej, szkoła nauczyła
mnie obowiązkowości. To nie było, jak to się mówi: Sinus,
cosinus, daj Boże trzy minus (wtedy nie było ani jedyn-
ki, ani oceny dopuszczającej). To było na zasadzie nauki.
Muszę przyznać, że z tą nauką różnie bywało. . . Często
nie miałem czasu a poza tym grałem już niemalże, jak to
się mówi, półprofesjonalnie. Szkoła nauczyła mnie dys-
cypliny. Dyscyplina panowała zarówno na korytarzu pod-
czas przerwy, jak i podczas lekcji. Szczególnie egzekwowa-
no punktualność, nie można było spóźniać się do szkoły.
To była taka wzorowa dyscyplina. Myślę, że dzięki niej ni-
gdy nie opuściłem treningu, bo konsekwentnie codziennie
wymagano od nas przestrzegania zasad i profesjonalizmu.
Czy uważa się Pan dziś za spełnionego, szczęśli-
wego człowieka?
- No cóż, wydaje mi się, że tak. Wprawdzie nie poszedłem,
wyrażając się kolokwialnie, w karierę naukową, ale po za-
kończeniu kariery piłkarskiej ukończyłem studia trener-
skie na AWF-ie w Warszawie. Zerwałem niejako z elek-
troniką i potencjalną karierą elektronika. Wybrałem to, o
czym pan Litwinienko powiedział kiedyś: Jak ci nie od-
powiada szkoła, to ją rzuć i wybierz sport. Postawiłem
na sport. I wydaje mi się, że pozostawiłem po sobie ja-
kieś przyjemne wspomnienia w kontekście polskiej piłki
nożnej. Stało się to dzięki panu Kazimierzowi Górskie-
mu, który nas traktował jak swoje dzieci, ale kiedy trzeba
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było, to i pasek wyciągnął. Mówią, że Orły Kazimierza
Górskiego zyskały sobie trwałe miejsce w sercach kibiców,
ja do nich należę, a tego nie można kupić za żadne pie-
niądze.
Co powiedziałby Pan dziś tym, którzy stoją przed
wyborem szkoły średniej?
- Po prostu, żeby się uczyli, bo to jest mój błąd. . . . Jak
już wybierają jakąś szkołę techniczną, to znaczy, że mają
konkretne zainteresowania i warto konsekwentnie je roz-
wijać. Oprócz tego, żeby przykładali się do nauki języka
ojczystego i angielskiego. Dlaczego? Nie mówię już o tej
informatyce, bo to akurat teraz każde dziecko wie, co to
jest komputer, co to jest laptop, których za moich cza-
sów nie było. Wprawdzie była Odra 1001 , pierwszy ta-
ki polski komputer, ale był on taki, jak dwie sale gimna-
styczne. A teraz komputer jest w każdym telefonie. Niech
uczą się trzech rzeczy. Przede wszystkim informatyki, hi-
storii Polski, języka polskiego i języka angielskiego. Język
polski trzeba po prostu, jakby tu powiedzieć, kultywować,
szanować i tym językiem trzeba się chwalić. Sprawa dru-
ga, język obcy. Wówczas gdy rozpoczynałem naukę, obo-
wiązkowo uczyliśmy się języka rosyjskiego. W naszej szko-
le dodatkowo wprowadzono język angielski ze względu na
terminologię związaną z komputerami. Na pierwszych za-
jęciach anglistka powiedziała: Słuchajcie, ja wam radzę,
uczcie się języków, bo nigdy nie wiadomo, gdzie wylądu-
jecie w swoim życiu. A właśnie język angielski, niemiecki
czy hiszpański zawsze może się przydać. Myślałem wtedy,
po co nam język angielski, skoro jesteśmy za żelazną kur-
tyną i możemy udać się tylko do NRD, Czechosłowacji i
do Związku Radzieckiego. Takie były wtedy czasy! A uzy-
skać paszport, też nie było łatwo, więc uczyło się zgodnie
z zasadą: Sinus, cosinus, daj Boże trzy minus. Tak, żeby
zaliczyć. A potem zdarzyła się sytuacja, o której mówi-
ła anglistka. Zostałem powołany do reprezentacji świata
z Pele, Eusébio, Cruyffem. Było to pożegnanie legendy.
Anderlecht grał z reprezentacją świata. Kiedy tam się spo-
tkaliśmy, to wszyscy ze sobą rozmawiali, a ja stałem jak
ten głupi i pomyślałem sobie: O Boże, jaki ja byłem głupi,
że nie posłuchałem pani od angielskiego i nie uczyłem się
tego języka. Żałuję tego do dziś.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
- A ja pozdrawiam całą społeczność EZN.

Mamy dla was coś nowego!
WIKTORIA PLEWIŃSKA

Już w roku szkolnym 2018/2019 EZN poszerzy swoją
ofertę edukacyjną o nowy kierunek - technik automa-
tyk.
Będzie to czwarty kierunek do wyboru obok: technika in-
formatyka, technika mechatronika i technika elektronika.
Aby uzyskać tytuł w nowym zawodzie, trzeba zdać dwie
kwalifikacje zawodowe: EE.17 „Montaż i uruchamianie
urządzeń automatyki przemysłowej” oraz EE.18 „Prze-
glądy, konserwacja, diagnostyka i naprawa instalacji au-
tomatyki przemysłowej”.
Myślę, że to atrakcyjna oferta edukacyjna, świadcząca o
tym, że szkoła się rozwija i daje więcej możliwości wpisa-
nia się w rynek pracy.

Belferskim okiem
ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA, WIKTOR FELISIAK

Niedawno miałam okazję przekonać się, jak niebez-
pieczne i kosztowne może okazać się korzystanie ze smart-
fona. Poprawiałam klasówkę, gdy przypomniało mi się, że
pilnie muszę zadzwonić do koleżanki. ODRUCHOWO od-
blokowałam komórkę i zobaczyłam kilka nowych powia-
domień. Machinalnie przesuwałam je „poza ekran”, wie-
rząc, że skutecznie po prostu je usuwam. . . Odbyłam za-
planowaną rozmowę, wróciłam do pracy i. . . ZACZĘŁO
SIĘ. . . Telefon się rozdzwonił . . . ”Za ostatni grosz. . . .”
Budki Suflera wybrzmiewał dłuższy czas! ( nawet w nocy)
Część połączeń ODRUCHOWO niestety odebrałam, co
później wykazał rachunek telefoniczny. . . Robiłam prze-
lew już NIE ODRUCHOWO. . . Na szczęście NIE BYŁ
TO OSTATNI GROSZ NA KONCIE! Lawina połączeń
w końcu obudziła czujność. . . W Internecie sprawdziłam
wyświetlające się numery i przeczytałam. . . NIE ODBIE-
RAJ! Nie odbierałam, ale. . . Telefon dzwonił i dzwonił.
Dzień jeden, drugi. . . Musiałam ( już NIE ODRUCHO-
WO) włączyć tryb samolotowy. Poprosiłam o pomoc. Na
szczęście z opresji wyratował mnie Wiktor :) Ciąg dalszy
tej historii opisze właśnie ON - WYBAWCA WYCHO-
WAWCY.

Sprawcą całej przygody okazał się „Security Master”,
wspaniały program rozdający twój numer telefonu do firm
marketingowych w Zimbabwe i Północnej Ghanie. Koszt
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połączenia to zaledwie 50zł/min., a już jutro będziesz
mógł odebrać wspaniałe afrykańskie garnki. Tak napraw-
dę nie będziesz mógł, ale zawsze istniała na to malutka
szansa. Oczywiście dałoby się tego uniknąć, gdyby. . . nie
ODRUCHOWE usuwanie powiadomień. Zacznijmy zwra-
cać uwagę na bezpieczeństwo nie tylko naszych kompute-
rów, ale również i telefonów. Zwykle mamy tam zapisaną
masę zdjęć czy haseł, a nie instalujemy nawet programu
antywirusowego. Wystarczy wejść w Sklep Play i pobrać
Avast, AVG czy Bitdefender. Zajmie to 5 minut, a być
może uchroni nas przed podobną lawiną nieustających
połączeń.

Przemoc w internecie
KAMIL ŚMIGIELSKI)

Internet, piękny twór ludzki, połączona globalna sieć
organizmów pozwalająca na błyskawiczne przesyłanie
śmiesznych obrazków, shakespear’owskich wierszy i tej
empetrójki, co lata temu miałeś na telefonie. Wygoda te-
go systemu przyniosła nam serwisy pokroju Facebook i
YouTube, które nie wiedzieć kiedy, przeniosły większość
naszego życia społecznego na wyświetlacze, a wraz z nim
wszystko, z czym je wiążemy. Pewnie większość z nas ko-
jarzy ”cyberprzemoc” ze zgryźliwymi komentarzami pod
zawartością umieszczaną na portalach społecznościowych,
proste szerzenie nienawiści, popularnie nazywane ”hej-
tem”. Poza tym, że relatywna permanentność informacji
wyssanych z uczuć spotkania twarzą w twarz, potęguje
ból spowodowany zgryźliwym komentarzem wystukanym
pod wpływem chwili, a świecące nam w oczy literki tyl-
ko się proszą o nadinterpretację i obrócenie kuksańca od
nerwowego kolegi w zamach na godność. Tak naprawdę
w większości są to niegroźne przepychanki, za które na
co dzień nikt się nie obraża, lecz przyjmuje jako ”żarcik”.
Prawdziwa przemoc zaczyna się, gdy ktoś dostaje w swo-
je ręce tajemnice, które chcielibyśmy zachować dla siebie,
lecz poręczność sieci z jakiegoś powodu nie pozwoliła nam
ich zdezintegrować. Każdy ma swoje granice intymności,
gdzie pewne aspekty naszego życia prywatnego nie po-
winny łączyć się z życiem zawodowym. Tyle razy słyszy
się o ludzkiej tragedii spowodowanej jakimś włamaniem,
czy podszywaniem się przy pomocy skradzionych danych.
Dlatego ważne jest dbanie o prywatność w sieci.

Prolog
N.A.B- ABSOLWENT EZN

A teraz... zapowiedziany w poprzednim nume-
rze DEBIUT NASZEGO ABSOLWENTA.
Tak jak zwykle po wejściu do sali, zająłem swoje miejsce
przy oknie i natychmiast zacząłem przyglądać się chmu-
rom na niebie. Zapowiadał się kolejny, normalny, a przede
wszystkim całkowicie nudny dzień w szkole. Mimo, że do-
piero zaczęliśmy pierwszą lekcję, już miałem dość. Uczu-
cie to potęgował również fakt, że następnego dnia miały
zacząć się święta.
– Ile jeszcze? – westchnąłem cicho. „Gdybyśmy chociaż
mieli normalną lekcję, a nie wychowawczą, na której nie
robimy nic, co by było ciekawe” przeszło mi przez myśl.
– Dzień dobry – odezwała się cała klasa, wyrywając mnie
z zamyślenia. Zerwałem się, dołączając do tego niewielkie-
go chóru. Siadając spojrzałem na środek sali. Stała tam
nasza wychowawczyni. Jako jedyna potrafiła zrozumieć i
porozumieć się z naszą klasą. Była sympatyczna i z natu-
ry spokojna, jednak kiedy było trzeba, potrafiła żelazną
ręką wszystkich uspokoić.
– Dzisiaj do naszej klasy trafi nowa uczennica – oznajmi-
ła. „To coś nowego” pomyślałem. Wcześniej mi się zda-
wało, że transfery w ciągu roku zdarzają się jedynie w
mangach, a nawet jeśli, nie spodziewałem się, że kiedy-
kolwiek zdarzy się to w mojej klasie. . . Może dzisiejszy
dzień wcale nie będzie taki nudny.
– Możesz już wejść – powiedziała nauczycielka. Wzrok
wszystkich skierował się na wejście do sali.
Nic się jednak nie stało.
– Możesz wejść – powtórzyła nieco głośniej wychowaw-
czyni, a gdy nie otrzymała odpowiedzi, ruszyła otworzyć
dziewczynie drzwi. Za nimi nikogo nie było.
– Poczekajcie tutaj chwilę – powiedziała do nas i nie cze-
kając na odpowiedź wyszła w poszukiwaniu nowej uczen-
nicy.
W klasie od razu rozpoczęły się dyskusje na temat tego,
co właśnie widzieliśmy. Od razu powstały różne teorie,
których zwolennicy się pomiędzy sobą kłócili. Jedni uwa-
żali, że nowa jest wyjątkowo nieśmiała, a inni, że zrobiła
to specjalnie i w przyszłości będzie sprawiać problemy.
– Pewnie z poprzedniej szkoły ją wyrzucili za złe sprawo-
wanie – usłyszałem głos jednego z kolegów z klasy.
– Trochę empatii! - upomniała go przyjaciółka – Postaw
się na jej miejscu. Jakbyś się czuł, gdybyś trafił do innej
szkoły w trakcie roku? Do zupełnie obcej klasy. Już na
samą myśl o tym mam nogi jak z waty. Znudzony ich roz-
mową usiadłem, po raz kolejny przeglądając plan zajęć,
zastanawiając się, ile zostało do końca. Mój wzrok padł
na jeden z przedmiotów i zamarłem. Matematyka. . . Do-
piero teraz przypomniałem sobie o zadaniu. . . Co prawda
nie była to dla mnie nowa sytuacja. Rzadko kiedy odra-
białem zadania. Tego dnia miałem jednak pewność, że
to ja będę miał sprawdzany zeszyt. Korzystając z chwi-
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li otworzyłem plecak, w którym czekała mnie kolejna zła
wiadomość.
– Zostawiłem zeszyt w szafce – westchnąłem. Rozejrza-
łem się dookoła. Wychowawczyni nadal nie było, a klasa
zajęta była żywą dyskusją. Nic się nie powinno stać, je-
śli szybko pobiegnę by go wziąć. Jak pomyślałem, tak
zrobiłem. Natychmiast wyszedłem z klasy i zbiegłem na
parter, odnalazłem swoją szafkę i wyjąłem zgubę. W tam-
tym momencie przeszło mi przez myśl, jak ubogie były
moje notatki. Mieliśmy już końcówkę grudnia, a ja dopie-
ro miałem zapisanych kilka stron. „Chodzi przecież tylko
o dzisiejsze zadanie” pocieszyłem się w duchu i ruszyłem
już nieco spokojniej w kierunku schodów. Gdy już przy
nich byłem, usłyszałem nagły okrzyk.
– AH! – zanim zdążyłem zareagować, poczułem jak ktoś
na mnie wpada a ja ląduję na podłodze.
– Przepraszam! – usłyszałem dziewczęcy głos. Odwróci-
łem głowę w tym kierunku. Obok mnie z ziemi podnosiła
się dziewczyna. – Nic ci nie jest? Przepraszam! – powtó-
rzyła.
– Spoko – odparłem nieco obolałym głosem. Wstałem z
podłogi, nadal czując ból. - A tobie? Spadłaś ze schodów.
Wszystko gra? Mówiąc to, wyciągnąłem w jej kierunku
rękę i pomogłem jej wstać.
– Trochę boli, ale to raczej nic poważnego – powiedziała,
po czym dodała jeszcze raz – Przepraszam! To moja wi-
na!
– Zapomnij o tym. Naprawdę nic się nie stało – wes-
tchnąłem, jednocześnie masując bolący bark. Przyjrza-
łem się jej uważnie. Zmartwiona patrzyła na mnie swo-
imi niebiesko-zielonymi oczami. Jej długie, brązowe wło-
sy pozostały w nieładzie od upadku, jednak się tym nie
przejmowała. Jedynie odgoniła ręką opadający jej na nos
kosmyk. Przyglądałem jej się przez dłuższą chwilę, aż do
momentu, kiedy nie zorientowałem się, że stoimy tak w
ciszy.
– To heterochromia? - palnąłem bez zastanowienia, przy-
glądając się jak zielona w środku tęczówka płynnie prze-
chodzi w błękitną. Natychmiast mi się zrobiło głupio –
Yy. . . to znaczy. Nie uważam, że to coś złego. Hetero-
chromia jest ładna myślę... „Zamknij się już do cholery”
skarciłem się w myśli, „Tylko pogarszasz sytuację” Dziew-
czyna się zaśmiała.
– Dopiero się poznaliśmy – zauważyła wesoło – a już ci się
spodobałam? – Tego się nie spodziewałem, więc zatkało
mnie i przez chwilę stałem, nie wiedząc, co powiedzieć.
To jedynie rozbawiło dziewczynę jeszcze bardziej. – Tak,
to heterochromia - potwierdziła w końcu. Chcąc zejść z
tematu, zapytałem:
– Jest środek lekcji – zacząłem – Co tu robisz? Dziewczy-
na się zawahała. Dopiero po chwili się odezwała.
– Zgubiłam się – westchnęła, a na jej twarzy pojawił się
rumieniec wstydu. – To mój pierwszy dzień w tej szkole.
– A. . . - zrozumiałem – Więc to ty jesteś tą nową, co
zniknęła sprzed drzwi. Wychowawczyni cię szuka po całej
szko... W tym momencie urwałem, przypominając sobie
o sytuacji. Był środek lekcji, a ja bez pozwolenia z niej

wyszedłem. W przeciwieństwie do tej dziewczyny mogę
mieć kłopoty, jeśli mnie złapią. Nasza nauczycielka może
i była sympatyczna, ale rzetelna. – Na pierwszym piętrze,
na lewo od schodów jest sekretariat – rzuciłem w pośpie-
chu – Poczekaj tam na wychowawczynię. Ja muszę lecieć,
zanim ktoś się zorientuje, że mnie nie ma. Natychmiast
ruszyłem biegiem po schodach, kiedy usłyszałem za sobą:
– Zaczekaj! – zatrzymałem się i odwróciłem głowę, by
spojrzeć na nową uczennicę. Zapytała niepewnie – Jak
masz na imię?
– Jestem Nikolai – przedstawiłem się szybko – Nikolai
Darkfall. A ty?
– Nazywam się Victoria Mistsphire – powiedziała po krót-
kiej chwili. – Dziękuję za pomoc, Nikolai.
– Nie ma sprawy – rzuciłem – Ale naprawdę muszę już
wracać. Zobaczymy się na lekcji.
Ile sił w nogach, pobiegłem przeskakując po dwa, niekie-
dy trzy stopnie. Będąc już na korytarzu trzeciego piętra,
rozejrzałem się niepewnie. Nikogo na szczęście nie było.
Ruszyłem więc ostrożnie w kierunku sali i zajrzałem do
niej ukradkiem. Nauczycielki nadal nie było, a uczniowie
nawet się nie zorientowali, że zniknąłem. Jak gdyby ni-
gdy nic usiadłem w swojej ławce i zacząłem rozwiązywać
zadanie, gdy po pięciu minutach do klasy weszła wycho-
wawczyni z nową uczennicą. Rozglądała się niepewnie,
więc podniosłem rękę i pomachałem raz, a zaraz potem
wróciłem do zadania. „Victoria Mistsphire” powtórzyłem
ponownie w myślach, by nie zapomnieć.


