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Wspomnienie o Barbarze Pelczar
KACPER

Gdy uczniowie wrócili do szkół z wakacji, szybko wśród nich
rozeszła się wieść o odejściu ważnej osoby z grona nauczycieli.
Dziś wspominamy panią Barbarę Pelczar, nauczycielkę języka
angielskiego, która uczyła w EZN.
Była to postać z pasją do swoich lekcji i wzorowym podejściem
do ucznia, która nie tylko potrafiła zaciekawić, ale i też ze
stoickim spokojem odpowiadać na wszelkie pytania i z każdym
dniem uczyć swoich uczniów czegoś nowego. Mamy dużo
pozytywnych wspomnień z panią Pelczar. Wspólnie uczest-
niczyliśmy w życiu szkoły, często dyskutowaliśmy o tym, co
się w niej dzieje, przygotowywaliśmy się na olimpiady, a gdy
na tle innych klas byliśmy „do przodu”, znajdował się czas na
seanse filmowe i gry edukacyjne. Po trzech latach pracy z nią
byliśmy wręcz pewni, że matura z angielskiego nie będzie dla
nas wyzwaniem, i nie wyobrażamy sobie, co jeszcze mogła dla
nas zrobić, gdyby prowadziła dla nas zajęcia w klasie czwartej.
Bez niej ta szkoła na pewno już nie będzie taka sama, bez
wątpienia opinię tę podzielą zarówno uczniowie jak i inni na-
uczyciele.
Dla tych z was, którzy dołączyli do EZN-u w tym roku, ser-
decznie zachęcam do odwiedzenia w wolnej chwili sali 33,
rozejrzenia się po wszystkich plakatach i rysunkach, i przy
odrobinie wyobraźni, spróbować poczuć, w jaki sposób płynął
czas w tym miejscu.

Uczniowski “wywiad” z Barbarą
Pelczar

KACPER I MICHAŁ

Poniższe pytania zadajemy uczącym w naszej szkole nauczycie-
lom. Niestety nie zdążyliśmy zadać ich pani Barbarze Pelczar
- Łasek. . . Dlatego poprosiliśmy kolegów, których przez trzy
lata Pani Profesor uczyła języka angielskiego, by - mając w
pamięci wszystkie tamte chwile - spróbowali „przewidzieć”
Jej odpowiedzi. W ten sposób chcemy przypomnieć, że . . .
KIEDYŚ BYŁA TU Z NAMI. . .

1. Co skłoniło Panią do wyboru zawodu nauczyciela? Jakie
wady, a jakie zalety dostrzega Pani w swoim zawodzie? Co
Pani jako nauczycielowi sprawia największą satysfakcję?
Pasja nauczania. . . . Angielski jako żywy i współczesny ję-
zyk znajduje zastosowanie w życiu młodego człowieka, dzięki
temu mam możliwość współpracy z bardzo ambitną młodzieżą.
Świadomość „przygotowania” człowieka do dobrej przyszłości
daje motywację do pracy, lecz niestety zdarza się, że leniwi
uczniowie i stosy kartkówek tę przyjemność odbierają.
3. Co według Pani jest najtrudniejsze w pracy nauczyciela?
Zrozumienie zachowań uczniów, które od strony nauczyciela
traktować można wyłącznie jako brak okazywania szacunku.
Telefony na lekcjach, ściąganie, w skrócie – bycie „nie fair”.
4. Jaki inny zawód mogłaby Pani wykonywać?
Praca w redakcji? Trudno mi stwierdzić. . . Zawsze chciałam
zostać nauczycielką, więc nią zostałam. Każdy inny zawód
wydaje mi się z tej perspektywy tak samo absurdalny jak cho-
ciażby praca z wiewiórkami:)
I jeszcze proszę o krótkie uzupełnienie rozpoczętych zdań:
1. Zawsze mówię “TAK”. . . gdy uczeń prosi o drugą szansę.
2. Zawsze mówię “NIE”. . . gdy uczeń prosi o dziesiątą szansę
(ale i tak zależy:)).
3. (może) Pasjonują mnie muzyka i filmy.
4. Wolny czas spędzam... [?!]
5. Kocham. . . ludzi.
6. Lubię... [?!]
7. Marzę o... [?!]
8. W ludziach cenię. . . szczerość, otwartość i kreatywność.
9. W ludziach irytuje mnie. . . „leniuchowanie”



Wydanie XV Underground reaktywacja

10. Moje motto życiowe to... [?!]
Próbowaliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania, lecz w relacji
nauczyciel – uczeń nie wszystko da się wyczytać, dlatego odpo-
wiedzi są jedynie spekulacją na temat tego, co powiedziałaby
Pani Pelczar.

Wspomnienie z praktyk zagranicznych
WIKTORIA I PIOTR

Dzień pierwszy 7.03.2020 Za mną pierwszy w moim życiu
lot samolotem. Nasza podróż nie obyła się bez komplikacji:
zgubiony telefon, opóźniony samolot, czy zniszczone bagaże.

To wszystko nie zapowiada naszej przygody pozytywnie, ale na
szczęście każde z tych niepowodzeń udało nam się pokonać. W
dzień wyjazdu w Polsce pojawia się pierwsza osoba zarażona
koronawirusem. Nie mamy jeszcze doświadczenia w takich
sytuacjach, ale nasz opiekun kazał nam zabrać z sobą maseczki,
rękawiczki i płyny dezynfekujące. Mają nas ochraniać w takich
miejscach jak lotniska, sklepy i spokojnie dowieżć do miejsca
naszych praktyk. Choć we wszystkich tych miejscach jeśteśmy
jednymi z niewielu, którzy się tak zabezpieczają, nasz opiekun
nie pozwala nam ani na chwilę na poluzowanie higieny. Po
wielogodzinnej i męczącej podróży docieramy z Wrocławia na
Fuerteventurę. Mimo zmęczenia nikt z nas nie chce marnować
czasu i po przywitalnym lunchu od razu ruszyliśmy w mia-
sto. Mieliśmy szczęście, gdyż nie dość, że nasze apartamenty
wyglądają cudownie a jedzenie było przepyszne, to trafiliśmy
na miejscowy karnawał, co oznaczało dla nas dobrą zabawę
i możliwość jeszcze lepszego poznania kultury lokalsów. Na
poznawaniu okolic upłynął nam pierwszy weekend.

“Pierwsze dni w pracy” Po weekendzie nadszedł czas,
którego obawialiśmy się najbardziej. Po zajęciach organizacyj-
nych, nastęnego dnia udajemy się do miejsc pracy. Wszędzie
towarzyszy nam przedstawiciel miejscowej organizacji i nasz
opiekun, którego na Kanarach zaczęliśmy nazywać “El Pro-
fesor”. Wszyscy są ciekwi nowych miejsc pracy i swoich
obowiązków, ale to dopiero jutro. Czy poradzimy sobie z
zadaniami?...Czy osoby z którymi będziemy pracować będą
mówić po angielsku?...czy nie będziemy czuć się osamotnieni?
Te pytania krążyły po mojej głowie przez całą drogę do Oli-
via Homes, miejsca mojej nowej pracy. Poznałam tam Sarę
włoszkę na stałe mieszkającą w Corralejo. Ze względu na
problemy z siecią w całej okolicy spędziłysmy dużo czasu na
rozmowie. Poznałam jeszcze Simona, fryzjera pracującego
obok nas. Choć nie znam języka hiszpańskiego wogóle, to
udaje mi się wyłapać w potoku słów wypowiadanych przez
mieszkańców, wielokrotnie powtarzające się słowo koronawi-
rus. Nasza wyspa wydaje się bezpieczna, choć na sąsiedniej
wykryto sporo zakażeń. Nasz opiekun pilnuje nas żebyśy do
sklepów chodzili w rękawiczkach i dezynfekowali je po każdym
kontakcie, szczególnie z pieniędzmi. Wygląda to dziwnie, bo
ekspedientki na kasie niczym się nie przejmują i przyjmują i
wydają pieniądze bez żadnych zabezpieczeń.

“Jest coraz gorzej” Po początkowej euforii, przysżło uspo-
kojenie a dla niektórych rozczarowanie. Okazało się, że część
prac, które mamy wykonywać nie pokrywa się w żadnym stopniu
z naszym zawodem. Oczywiście kilka osób jest zadowolonych,
ale część z nas siedzi w biurze i przegląda oferty nieruchomości,
część musi rozdawać ulotki lub robić inne rzeczy cąłkowicie
niezwiązane z naszym profilem. Nasz opiekun namawia nas
byśmy powiedzieli o tym naszym pracodawcom, a jeśli nic się
nie zmieni, to w poniedziałek pójdziemy o tym porozmawiać z
organizatorami. Tymczasem atmosfera wokół koronawirusa
robi się coraz gorętsza. Półki w sklepach pustoszeją, znika ryż,
makaron, woda czy papier toaletowy. My na szczęście mamy
zapas, bo “El Profesor” kazał nam zrobić zapasy wcześniej, po
tym jak zobaczył puste półki w innych państwach. Czy się boję?
Nie a przynajmniej nie o siebie. Ten trudny czas rekompensują
nam przepiękne widoki. Wschody słońca o poranku i zachody
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wieczorem. Kilka osób idzie też z naszym opiekunem szlakiem
wulkanów, co też pozwala zapomnieć o napięciu, które sączy
się z telewizji i internetu.

“Po burzy przychodzi tęcza ale czy zawsze” Pierwszy
tydzień pracy za nami. Ale koniec tygodnia to też koniec możli-
wości swobodnego poruszania się. Rząd hiszpański wprowadził
kwarantannę i możemy wychodzić tylko do najbliższego sklepu,
w którym teraz już wszystkie ekspedientki pracują w rękawicz-
kach i maseczkach. Siedzimy w pokoju po pare osoób chcąc
umilić sobie w jakiś sposób czas. Filmy, muzyka wszystko
zaczyna nas już nudzić. Kończą nam się ksiązki, wszystko już
prawie przeczytane. Nasz opiekun odwiedza nas wielkokrotnie
w ciągu dnia by porozmawiać o tym jak się czujemy i przekazać
wiadomości z Polski. Codziennie też spotykamy się wszyscy
razem, by porozmawiać wspólnie o tym jak się czujemy, po-
żartować i poprawić sobie nastrój. Dziś dowiedzieliśmy się, że
będziemy mieć wideokonferencję z dyrekcją. Nauczyciele się o
nas martwią, nikt nie wie czy i kiedy wrócimy do domu. Czasu
wolnego mamy bardzo dużo a nie możemy go wykorzystać
na zwiedzanie i kąpanie się. Uczymy się więc gotować coraz
to rózne potrawy ale to chyba kolejny zapychacz czasu. Dziś
jest wtorek wieczór a my w sumie kolejny wieczór siedzimy,
rozmawiamy, śmiejemy się. Już pora iść spać, ale nie musimy
rano iść do pracy więc i motywacja mniejsza do wczesnego
chodzenia do łóżka.

“Jest żle...” Środa godzina prawie 12:00 a my mamy
informacje o wideokonferencji z Panem Prokopowiczem. Do-
myślamy sie powoli, że może na dniach uda nam się wrócić
do domu, ale to co wydarza się później, nikomu z nas się nie
śniło. “Macie godzine żeby się spakować i dojechać na prom...”
dalszej części nie pamiętam. Okazuje się, ze musimy uciekac z
wyspy, gdyż rząd hiszpański ma zamknąć komunikację między
wyspami. Panika, pakowanie się, szybkie śniadanie na które
nie było wcześniej czasu. Pieniądze na podróż przekazuje nam
w ostatniej chwili elektryk, gdyż organizatorzy nie dadzą rady
osobiście. O 14 siedzimy w autobusie, który ma nas zawieść
na południe wyspy a tam bedziemy mieli ostatni prom na Gran
Canarie. Wieczorem jesteśmy na kolejnej wyspie a Arrette,
naszej organizatorce, udało się zorganizować nocleg dla nas
pomimo zakazu przyjmowania nowych gości. Gdyby nie to,
czekała by nas noc na lotnisku w środku epidemii koronawirusa.

“Jest nadzieja na powrót ale to tylko mała szansa”
Wstaję rano, czuje się dobrze, ale stresuję się lotem. O godzinie
12:00 oddajemy klucze i jedziemy na lotnisko, wszystko na razie
idzie zgodnie z planem. To jednak co wydarza się potem to byl
prawdziwy “kosmos”. Oddanie bagażu zajęło nam 2 godziny,
gdyż wszyscy turyści muszą opuścić dziś Wyspy Kanaryjskie.
Zostało nam 20 min do zamknięcia bramek a my nie przeszliśmy
jeszcze kotroli bezpieczeństwa. “Na szczęście” okazuje się, ża
nasz lot jest opóźniony. Stoimy więc i spokojnie czekamy, gdy
nagle okazuje się, że nasze bilety są biletami nadprogramo-
wymi, ponieważ Ryanair sprzedał ponad sto biletów więcej niż
miejsc w samochodzie. Na pytania naszego opiekuna czy nasza
piętnasto osobowa grupa może zostać wpuszczona, pracownica
lotniska odpowiada, że nie, bo nie wie ile ma miejsc wolnych w
samolocie. Jak się okazało zawiesił się jej komputer i przestano
wpuszczać ludzi do samolotu... Pasażerom udziela się panika,

ktoś krzyczy, ze jest lekarzem i musi lecieć, ktoś inny ze jest
pielęgniarką i jest niezbędny w szpitalu. Wszyscy zaczynają
wykrzykiwać podobne rzeczy a my zaczynamy żałować, że
nie jesteśmy ze szkoły medycznej. Liczba wolnych miejsc w
samolocie powoli się zmniejsza a my nie wiemy czy starczy ich
dla nas piętnastu... Na szczęście naszemu opiekunowi udaje
się podsłuchać rozmowę pilotów, z której wynika, że wolnych
miejsc w samolocie jest wciąż więcej niż nas i, przekrzykując
tych wszystkich Niemców, Hiszpanów, Rosjan udających leka-
rzy, pielęgniarki i innych super ważnych ludzi, przeprowadza
nas jakoś przez bramkę przed nimi wszystkimi. Ja mam liczyć
czy wszyscy są w samolocie i mam nadzieję , że się nie po-
myliłam...W samolocie liczymy się kilkakrotnie i wszyscy są.
Wiemy, że nie możemy się pomylić, bo następnego lotu może
już nie być. Przez okno widzimy jak bagaże pasażerów, którzy
nie dostali się na samolot zabierane są z samolotu i odwożone
z powrotem na lotnisko. Zastanawiamy się czy uda mi się
wydostać jeszcze z wyspy czy będą musieli zostać tu do czasu
przywrócenia połączeń lotniczych. Po kilkugodzinnym locie,
wyczerpani fizycznie i psychicznie, lądujemy w Berlinie a tam
czeka na nas autokar, który ma nas zabrać do domu. Do szkoły
docieramy o 4 nad ranem, gdzie czekają na nas rodzice i pani
dyrektor, wszyscy szczęśliwi, ze dotarliśmy cali i zdrowi. Teraz
jeszcze tylko dwa tygodnie kwarantanny dla nas i dla naszych
bliskich. Kiedy wyjeżdżaliśmy w Polsce był jeden zakażony
koronawirusem, kiedy wróciliśmy dwa tygodnie później zaka-
żonych było już znacznie więcej, szkoły zamknięte a w całym
kraju zakaz opuszczania domów bez powodu. W ciągu dwóch
tygodni wróciliśmy do całkowicie odmiennego świata, który
wygląda, że będzie z nimi jeszcze przez długi czas.
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Krwiodawstwo
CEZARY

U nas w szkole co jakiś czas organizowana jest akcja honoro-
wego oddawania krwi. Przy każdej akcji jest mnóstwo chętnych,
ale czy w czasie pandemii coś się zmieniło? Otóż to nie, ku dzi-
wieniu dużej ilości osób kolejka do oddawania krwi 10 września
się nie kończyła. Zachowywane były wszystkie zasady bez-
pieczeństwa, które wymusza COVID-19, takie jak: maseczki
czy ograniczona ilość osób w sali. Przed wejściem na salę
każdy z 46 chętnych musiał wypełnić odpowiednie formularze
związane z własnym zdrowiem. Po ich wypełnieniu wszyscy
dostali foliowe ochraniacze na buty, aby nie wnosić bakterii
na salę. Później pobierana była próbka krwi do analizy, aby

sprawdzić czy dana osoba nadaje się do oddania krwi. Aż 35
zakwalifikowanych, zaproszono na fotel i podłączono igłą do
maszyny pobierającej krew do specjalnego woreczka. Na koniec
honorowi dawcy zostali obdarowani słodkościami i zwolnieni
do domu z reszty lekcji. Pracownicy Stacji Krwiodawstwa nie
mogli się nachwalić uczniów EZN za zdyscyplinowanie, kulturę
zachowania i ofiarność. Uważam, że takie akcje są naprawdę
potrzebne i powinno być coraz więcej chętnych do dzielenia się
krwią, bo to nikogo nic nie kosztuje, a można pomóc ludziom
w potrzebie.

Wakacje w cieniu pandemii
DMYTRO

Pamiętam, jak pojechałem z rodzicami do Zakopanego na
wakacje. Nigdy nie byliśmy w górach, więc postanowiliśmy
tam spędzić trzy dni, żeby odpocząć od tego, co się działo się w
mieście - zamknięte galerie, obowiązek noszenia maseczek w
miejscach publicznych itp. Więc jednego dnia ustaliliśmy ter-
min, który każdemu odpowiadał. Już następnego tygodnia pako-
waliśmy walizy i nie mogliśmy się doczekać nowej przygody. Po
spakowaniu wszystkich rzeczy do samochodu, postanowiliśmy
pojechać do sklepu w celu zrobienia jakichkolwiek zakupów,
gdyż - jak wszystkim dobrze wiadomo - w hotelach wszystko
jest dużo droższe. Wchodząc do sklepu, zauważyłem, jak pan
ochroniarz „sprawdza obecność” maseczki na twarzy każdego
z klientów. Ci, co nie mieli maseczek lub nie dezynfekowali
rąk, musieli opuścić sklep. Po tym widoku pomyślałem, że
teraz już wszystko będzie w porządku i . . . ”niepandemicznie”.
Pojedziemy na odpoczynek, nie będziemy musieli zakładać
maseczek, gdyż dystans w lesie jest raczej w naturalny sposób
osiągany. Dalej już nic nas nie zatrzymywało, więc ruszyliśmy
w trasę. Po drodze mijaliśmy karetkę i to, co mnie najbar-
dziej przeraziło, to widok kierowcy ubranego w kombinezon
ochronny. W tym momencie wiedziałem, że dzieje się coś złego
i najprawdopodobniej zlokalizowano kolejny przypadek wirusa.
Byliśmy 10 km od Zakopanego. Przyjechaliśmy pod hotel,
wypakowaliśmy rzeczy i. . . powitał nas pracownik hotelu z
płynem dezynfekującym. Mieliśmy zdezynfekować ręce i cały
czas mieć na sobie maseczki - nawet w pokoju. Następnego dnia
pojechaliśmy w góry. Najpierw mieliśmy przejść przez park i
potem dopiero mogliśmy podziwiać widoki pięknych polskich
gór. Przed wejściem na szlak po raz kolejny pojawił się przed
nami. . . pan ochroniarz z płynem dezynfekującym w ręku i
kazał nam założyć maseczki, bo inaczej nie pójdziemy dalej.
Wtedy przypomniałem sobie, jak marzyłem o tym, by w końcu
pozbyć się tych maseczek i spokojnie ( bez myśli o tym, że na
świecie szaleje koronawirus) spędzić wakacje Po powrocie do
domu dziwnie się czułem i postanowiłem zmierzyć temperaturę.
Od tego momentu już byłem pewien. . . . Wirus dopadł mnie
też. Szczerze. . . ? Wcześniej myślałem, że problem mnie nie
dotyczy, że fala pandemii ominie mnie i moją rodzinę. Myliłem
się.


