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Gdy pytasz mnie czym jest Ojczyzna odpowiem:
czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie,
czyś widział Wawel, komnaty, krużganki,
miejsca gdzie przeszłość dodaje Ci sił

Z tej historii wielkiej, dumnej,
z władzy mocnej i rozumnej
czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los
króla dzwon, co kraj przenika,
mowa Skargi, wzrok Stańczyka
przeszłość wielka wzniosła to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa

Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych
w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych
wypełnia place, ulice i domy
znajomy zgiełk - twoja mowa co lśni

Pięknem wierszy Mickiewicza,
powieściami Sienkiewicza
z tej mowy jak ze źródła czerpiesz siłę swą
mądre bajki Krasickiego,
poematy Słowackiego
przeżyć twych bogactwo to Ojczyzna twa
to Ojczyzna twa

I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty
trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń
muszą wciąż kwitnąć by kraj dalej trwał

Bez historii, mowy, sztuki
Bez mądrości tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj
dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ciebie
tysiąc lat historii patrzy w serce twe

Masz obronić co najlepsze
by służyło Polsce jeszcze
liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa
dziś Ojczyzna twa

Marek Grechuta - Ojczyzna
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Dyktando Niepodległościowe
KACPER MARKIEWICZ

Dnia 9 października w naszej szkole odbyło się VI
Dyktando Niepodległościowe ”Po polsku o historii”. Roz-
poczynając zgodnie z czasem, weszliśmy do sali 03, gdzie
przed rozdaniem samych dyktand odbyło się głosowanie
(ankieta) na najbardziej rozpoznawalnego/wpływowego
Polaka ubiegłego stulecia. Po oddaniu głosu rozpoczęło
się pisanie, lecz wkrótce okazało się, że większość uczest-
ników nie nadąża za tempem dyktowania, dlatego też mu-
siało ono zostać zredukowane. Dyktando zostało zakoń-
czone parę minut przed przewidywanym czasem maksy-
malnym, następnie zrobiono kilka zdjęć, po czym ucznio-
wie rozeszli się do klas. Niemało kontrowersji wywołał wy-
raz ”gros” (oznaczający tyle co ”większość”), który poja-
wił się w tekście. Wielu uczniów nie spotkało się wcześniej
nigdy z tym słowem, a ponieważ było ono elementem oce-
nianym, niemało kto zmuszony był do utracenia na nim
punktów. Pomimo starań wszystkich piszących, nikomu
nie udało się przejść do następnego etapu konkursu. Naj-
wyżej punktowaną osobą okazał być się człowiek, któremu
zabrakło jedynie jednego punktu. Tak krótkie minięcie się
z celem na pewno zmotywuje wielu uczestniczących do
ponownego zmierzenia się z następnym organizowanym
dyktandem i do osiągnięcia wyższych wyników.

Akademia z okazji Święta
Niepodległości
FILIP DAWIEC

11 listopada 2018 r. w naszej szkole uczciliśmy 100-
lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Cała uroczy-
stość rozpoczęła się przywitaniem Pani Dyrektor Doroty
Wilińskiej oraz Rady Pedagogicznej, po czym przystąpi-
liśmy do uroczystego odśpiewania hymnu państwowego.
Zostaliśmy zapoznani z historią Polski przez pana Jac-
ka Tatarskiego, który wygłosił bardzo interesującą mowę.
Ona pozwoliła zrozumieć wartość naszego kraju oraz po-
święcenie, na jakie nasi przodkowie musieli się zdobyć,
abyśmy mogli żyć w tak wspaniałych czasach. Kolejnym
ważnym elementem była animowana wideo-prezentacja
przedstawiająca dzieje Polski od przyjęcia chrztu w 966
r. do czasów teraźniejszych. Całość bardzo zaciekawiła
uczniów naszego technikum, ponieważ zawierała wiele
ciekawostek historycznych. Jednakże najważniejszym ele-
mentem całego przedsięwzięcia było przedstawienie, któ-
re zorganizowała klasa 2E wraz z wychowawcą panem
Krzysztofem Jopkiem. Całość ukazywała losy narodu pol-
skiego na przestrzeni lat. Przekaz oraz dopracowanie każ-
dego elementu jasno przedstawiało nam, jak trudno było
żyć Polakom w czasach wojennych. Występ wywołał w
nas silne emocje, i na pewno pozostanie długo w naszej
pamięci.

Sto drzew dla niepodległej
KAMIL MICHALCZUK

W Parku Tysiąclecia, 9 listopada odbyły się obcho-
dy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzię-
ły w nich udział dzieci i młodzież, lecz co najważniejsze
klasy drugie z rozszerzeniem z geografii. Zjawił się rów-
nież Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, z którym
wszyscy mogli zrobić sobie zdjęcie. A wszystkich zebra-
nych łączył jeden cel - by posadzić 100 brzóz, po jednej
za każdy rok niepodległości naszego kraju. Pozwoliło to
klasom nie tylko uczcić 11 listopada, lecz także pozytyw-
nie wpłynąć na ekosystem i oczywiście spełnić jeden z
trzech podstawowych celów prawdziwego mężczyzny. Po-
zostało tylko spłodzić dom i zbudować syna. Całe wyda-
rzenie urozmaicały taniec z flagami, występy artystyczne
oraz gry i zabawy dla dzieci (które nie były chętne do
dzielenia się zabawkami z naszymi rówieśnikami). Przy-
byli mogli również liczyć na gorącą zupę, ciepłe napoje
oraz jadalne talerze z otrębów, które smakowały jak tek-
tura. Wychodząc z wydarzenia, każdy czuł zadowolenie,
ponieważ nasza szkoła przyczyniła się do czegoś dobrego,
lecz równocześnie wszyscy zadawali sobie jedno pytanie...
”którędy do domu?”
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Sztafeta Niepodległościowa
JAKUB SZCZĘBARA

Dnia 9.11.2018r. wyjechałem z fundacją ‘’Studio
Wschód” w kierunku Warszawy, a potem dalej na wschód
ku Wileńszczyźnie. Mieliśmy wziąć udział w Sztafecie Nie-
podległościowej, organizowanej przez ks. Dariusza Stań-
czyka. Na miejsce, czyli do wsi Sugnity dotarliśmy około
9:00, następnie uczestniczyliśmy we mszy w miejscowym
kościele. Dołączyliśmy się do uczestników sztafety i prze-
biegliśmy parę kilometrów, po czym udaliśmy się do miej-
scowości Powiewiórka oraz Zułów. Oba miejsca są zwią-
zane z jedną osobą, a mianowicie z Józefem Piłsudskim.
W Zułowie się urodził, a w Powiewiórce był ochrzczo-
ny. Po wysłuchaniu historii opowiedzianej przez miesz-
kańca, który jest nauczycielem historii w polskiej szkole,
pojechaliśmy zjeść obiad oraz się zakwaterować. POBUD-
KA!!! 3:30, wstajemy, biegniemy. . . . Mniej więcej tak wy-
glądał nasz poranek 11 listopada. Przejechaliśmy do Zu-
łowa i po krótkich uroczystościach rozpoczęliśmy końco-
wą część sztafety niepodległościowej. Nasza grupa, która
miała przebiec początkowo niewielki dystans, przebiegła
znacznie więcej, docierając do wsi Niemenczyn, gdzie lo-
kalni mieszkańcy, w większości Polacy, ugościli nas her-
batą i ciastem. Mam nieprzyjemne wspomnienia z tej
miejscowości, ponieważ kiedy latałem nad nią dronem,
zaatakowały go ptaki i musiałem przyspieszyć lądowa-
nie. Przynajmniej od razu się rozgrzałem. Po odśpiewaniu
kilku patriotycznych pieśni pojechaliśmy na Rosse, gdzie
czekaliśmy na dotarcie pozostałych uczestników sztafety.
Spóźnieni dotarli dopiero w połowie uroczystości ale cóż,
tak się zdarza. Została rozwinięta 100-metrowa flaga Pol-
ski, tworząc półkole dokoła grobu Matki i Serca Syna. I
to już koniec świętowania 100-lecia odzyskania niepodle-
głości na Litwie. Odbyliśmy jeszcze tylko krótki spacer po
Wilnie, gdzie mnie miło zaskoczyło, że na pałacu prezy-
denckim był napis PL100. Tak niewiele, a jednak cieszy.
Udaliśmy się do Polski i o trzeciej nad ranem 12 listopada
byliśmy już we Wrocławiu.

Dzień Patrioty i Patriotki XXI
wieku w EZN

WIKTORIA PLEWIŃSKA

16 listopada w naszej szkole odbyła się debata w ra-
mach projektu „Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku”.
Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: pani Barba-
ra Zielińska - Mordarska, Dyrektor Wydziału Komuni-
kacji Społecznej Departamentu Prezydenta Wrocławia,
pan Paweł Randa, wicemistrz olimpijski, medalista Mi-
strzostw Świata i Europy, radny Rady Miejskiej Wrocła-
wia, pan Marek Staniewicz, Dyrektor Wydziału Promo-
cji Województwa Urzędu Marszałkowskiego i pan Michał
Maras, absolwent Elektronicznych Zakładów Naukowych,
student polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, z któ-
rym przeprowadziłam wywiad na temat patriotyzmu w
czasach teraźniejszych oraz jego czasów szkolnych.
Jak wspomina Pan szkołę oraz czas w niej spędzo-
ny? Jakieś najlepiej zapamiętane momenty, na-
uczyciele którzy zapadli najbardziej w pamięć.
Szkoła średnia to dla mnie czas bardzo specyficzny – cały
czas poszukiwałem swojej drogi w życiu. Po przyjściu do
szkoły zderzyłem się z rzeczywistością, że niekoniecznie
jestem stworzony do pracy przy komputerze. W czasie,
gdy moi koledzy z klasy rozwijali się w coraz to nowych
kierunkach informatycznych, ja wolałem spędzać wolny
czas nad książkami. Proszę mnie źle nie zrozumieć, nie
mogę powiedzieć, że żałuję wyboru szkoły. Pomimo tego,
że z większością przedmiotów informatycznych radziłem
sobie „jako tako”, to okres szkolny wspominam bardzo
dobrze. W Elektronicznych Zakładach Naukowych po-
znałem wspaniałych ludzi i to nie tylko ze środowiska
uczniowskiego, ale i nauczycielskiego. Podejrzewam, że
gdyby nie niektórzy nauczyciele (tutaj rewerans w stronę
Pani Profesor Lidii Borowskiej, Pana Profesora Krzyszto-
fa Jopka i Pani Profesor Agnieszki Niedzieli), to dziś nie
kończyłbym specjalizacji nauczycielskiej. To oni pokazali
mi, że pasję trzeba umieć wyrażać całym sobą. I to dzięki
nim jestem w tym miejscu, w którym śmiało mogę powie-
dzieć: „Jestem spełniony!”.
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Jak wygląda promowanie patriotyzmu wśród Pa-
na rówieśników? /newline Od zawsze miałem szczęście
do otaczających mnie ludzi. Moi rówieśnicy, z którymi
mam styczność na co dzień, to osoby bardzo otwarte na
drugiego człowieka. Promują patriotyzm swoim codzien-
nym zachowaniem – pomocą bliskim, słabszym i potrze-
bującym. Zmysł do takiego świętowania nie włącza im się
tylko w okresie świętowania Dnia Niepodległości. I za to
cenię ich najbardziej.
Jak według Pana zmienił się pogląd na patriotyzm
i promowanie go? Czy ludzie powoli nie zapomi-
nają o nim, bo nie ma wojny i potrzeby do walki.
Patriotyzm to dziś wyraz bardzo chwytliwy. Przecież każ-
dy zapytany odpowie z dumą i przekonaniem: „Jestem
patriotą!”. Niestety, ale w większości przypadków jest to
przywiązanie do terytorium, nie do człowieka. Proszę za-
uważyć, że bez pierwiastka ludzkiego czcilibyśmy nazwy
ulic, konkretne miejscowości i budowle. Wspomniała Pa-
ni o braku potrzeby do walki. Z tym nie mogę się zgo-
dzić, ponieważ walczymy cały czas. Walczymy z drugim
człowiekiem: jego innością, przekonaniami, wierzeniami i
obyczajami. Nie jest to wojna zbrojna, ale kulturowa. Nie
porównuję tutaj takiej walki do konfliktu zbrojnego, ale
uważam, że nie potrzebujemy żyć w okupowanym pań-
stwie, żeby czynić innym krzywdę. Niedawno były obcho-
dy setnej rocznicy odzyskania niepodległości – zderzenie
się dwóch światów: rodzin maszerujących, cieszących się
z wolności i marsz osób w kominiarkach, które jawnie za-
chęcały do agresji. Oba „wydarzenia” nagłaśniane, w obu
uczestniczyły spore ilości osób. I takie promowanie pozo-
stawię bez komentarza, ale z zachętą do głębszej refleksji.

Belferskim okiem
ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA

Od października mogłam patrzeć na. . . BIAŁO-
CZERWONE EZN zaakcentowane PIĘKNIE w kompozy-
cji wykonanej przez panią Ewę Znamirowską i we wszyst-
kich działaniach całej szkolnej społeczności. WSPANIA-
LE UCZCILIŚMY STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI NA-
SZEJ OJCZYZNY. W gazetce staraliśmy się utrwalić
wszystkie formy naszej aktywności, a było ich wiele. Zor-
ganizowaliśmy imprezy w szkole: wykonaliśmy ponad 60
okolicznościowych plakatów, braliśmy udział w uroczystej
akademii i debacie, śpiewaliśmy pieśni narodowe. Włączy-
liśmy się w akcje organizowane w mieście, w regionie, w
kraju a nawet za granicą: pisaliśmy Dyktando Niepodle-
głościowe, sadziliśmy drzewa w Parku Tysiąclecia, biliśmy
rekord w narodowym odśpiewaniu hymnu państwowego,
maszerowaliśmy licznie (126 osób) w Paradzie Niepodle-
głości, byliśmy reprezentowani w Sztafecie Niepodległo-
ściowej organizowanej na Wileńszczyźnie. ŚWIETOWA-
LIŚMY RADOŚNIE I Z PATOSEM, PIĘKNIE I KRE-
ATYWNIE, INDYWIDUALNIE I ZESPOŁOWO, czego
dowodzą treści artykułów i fotografie. Szczególnie pole-
camy zdjęcie „ z lotu drona”, które zarejestrowało, że
śpiewając , USTAWILIŚMY SIĘ W. . . KONTUR NA-
SZEJ BIAŁO-CZERWONEJ OJCZYZNY! (przypadek to
czy. . . ZNAK?)


