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Perspektywy 2022
ALEKSANDRA

Każda szkoła chce być najlepsza, uzyskać renomę, która po-
zwoli jej na bycie „rozpoznawalną w tłumie”. Do tego celu dążą,
działając wspólnie, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja. Aby
wskazać, które placówki spisały się najlepiej w edukowaniu
młodzieży, „Perspektywy” po raz 24 przeprowadziły Ranking
Liceów i Techników. Każde technikum w Polsce dostawało
punkty na podstawie wyników:

• Matura z przedmiotów obowiązkowych - 20% punktacji

• Matura z przedmiotów dodatkowych - 30% punktacji

• Egzaminy zawodowe - 30% punktacji

• Olimpiady np. fizyczna, informatyczna - 20% punktacji

12 stycznia 2022r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
przeprowadziła galę, na której odbyło się oficjalne ogłoszenie
wyników i rozdanie nagród delegacjom ze szkół. W tym roku
Nasza szkoła zajęła 1 miejsce wśród techników na Dolnym
Śląsku oraz 11 miejsce spośród wszystkich techników w Polsce
(rok temu zajęliśmy 35 miejsce więc jest to duży sukces). Uzy-
skaliśmy to wszystko dzięki wynikowi 76,85/100pkt.
Do pierwszej dziesiątki zabrakło niewiele, a to oznacza, że
jeżeli się postaramy, to możemy tego dokonać w przyszłych
latach!
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Szlachetna Paczka 2021
JULIA I MIKOŁAJ

Zbliżał się 6 grudnia, mikołajki. Wychowawczyni zapropo-
nowała, żeby z tej okazji - zamiast kupować sobie nawzajem
prezenty, które zapewne by się nikomu nie przydały - można, za
taką samą sumę pieniędzy, komuś faktycznie pomóc. W ten oto
sposób przejęliśmy tradycję poprzedniej klasy naszej wycho-
wawczyni - 4G. Tę edycję Szlachetnej Paczki organizowała z
nami - uczniami 1H - klasa 1C. Pod koniec listopada wybraliśmy
rodzinę, która potrzebowała wsparcia. W akcji brała udział
cała społeczność szkoły: uczniowie i ich rodzice, nauczyciele

oraz pracownicy administracji. By pomóc wybranej rodzinie,
zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy oraz zbiórkę potrzebnych
artykułów. Zebraliśmy ponad 6000 złotych. Dzięki temu udało
nam się zrealizować niemalże każdą potrzebę (żywność, odzież,
pościel, chemię) i marzenia (prezenty „indywidualne”) wybra-
nej przez nas rodziny i zakupić „główny” prezent - LODÓWKĘ.
Trzy dni zajęło nam pakowanie zebranych darów. Niełatwy
okazał się ostatni dzień, ale dzięki pomocy wychowawczyń,
naszych mam i Jakuba- absolwenta UDAŁO SIĘ. Spakowaliśmy
34 paczki, umieściliśmy je w aucie Kuby i on zawiózł je do
punktu zbiorki w Kątach Wrocławskich. 11 grudnia nasze dary
trafiły do na pewno szczęśliwej rodziny. Dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli naszą akcję i gorąco zachęcamy do wsparcia jej
w przyszłym roku.



Wydanie XIX Underground reaktywacja

Koncert dla Pawła
DYREKTOR EZN DOROTA WILIŃSKA

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie!
Wczoraj, w godzinach wieczornych odbył się koncert dla

Pawła Szymczaka. Ci, którzy byli na sali koncertowej w
Akademii Muzycznej, wychodzili z niej usatysfakcjonowani,
uśmiechnięci, wzruszeni i spełnieni. Jest całe grono osób ze
szkoły i spoza niej, które miały swój udział w tym sukcesie.
Pani Maja Stępień liderowała całości, a wspierały ją dzielnie
Pani Lidia Borowska, Pani Katarzyna Chatys.
Zawsze mogły liczyć na Panią Agnieszkę Niedzielę i Panią
Justynę Jankiewicz oraz uczniów z Samorządu Uczniowskiego.
Z życzliwością do pomysłu odnieśli się Pan prof. Krystian
Kiełb-Rektor Akademii Muzycznej oraz Pani mgr inż. .Danuta
Koprowska–Pasieka - Kanclerz Akademii Muzycznej, użycza-
jąc na koncert sali wraz z całym zapleczem.
Wystąpili:
- Chór Akademii Wojsk Lądowych pod kierownictwem Pana
Macieja Wojciechowskiego - naszego szkolnego chórmistrza,
- Zespoły FLEX S, FLEX Street i FLEX ART z Młodzieżowego
Domu Kultury Wrocław Krzyki, pod opieką instruktorki Pani
Izabeli Adamiec,
- Krzysztof Dąbrowski - absolwent tego samego rocznika, co
Paweł Szymczak,
- Alicja Dąbrowska,
- Grzegorz Markocki - piosenkarz, aktor, laureat programu
Szansa Na Sukces, nauczyciel,
- Małgorzata Turkosz i Krzysztof Jopek wraz gronem obecnych
na koncercie nauczycieli EZN.

Koncert prowadzili Krzysztof Dąbrowski i Katarzyna Filip-
absolwenci rocznik 2020, wychowankowie Pani Lidii Borow-
skiej.
Obsługa techniczna, to nasi uczniowie wspierani przez profe-
sjonalistów, których nazwiska najlepiej zna Pani Maja Stępień,
bo Ona ich źatrudniła";)
Dla artystów ciasta przygotowały Panie z koła gospodyń też z
inicjatywy Pani Mai Stępień.
Duże grono wolontariuszy, to uczniowie szkoły z różnych klas.
Na sali zasiadali Paweł ze swoimi przyjaciółmi i rodziną, zapro-
szeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzice naszych uczniów,
absolwenci - ludzie wrażliwi.
Dziękuję za Wasz czas, serce i wrażliwość. Niech dobro do
Was wraca :)

Sukces Absolwenta
MAKS

Wywiad z Dawidem Szczepaniakiem – absolwentem EZN, lau-
reatem konkursu EDU GAMEJAM (organizator: GOVTECH)

Dzień dobry Dawidzie. Nasza wychowawczyni podzieliła
się z nami swoją radością w związku z Twoim sukcesem. Jako
przyszli programiści chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.
Proszę, żebyś odpowiedział na tych kilka pytań.
Co zachęciło Ciebie do wzięcia udziału w konkursie?
O konkursie dowiedziałem się od znajomego z klasy (Gabryś).
Początkowo nie chciałem w ogóle startować, ponieważ odbywał
się on w Katowicach. Po czasie na stronie hackathonu przeczy-
tałem, że można brać udział online, co mnie już zachęciło. Do
tego jeszcze doszła wysoka pula nagród.
Jakie były największe przeszkody w przygotowywaniu pracy
konkursowej?
Tematyka gry była dosyć trudna. Musiałem wymyślić grę edu-
kacyjną dla dowolnej dziedziny, ale tak, żeby też nie zanudziła
gracza. Ostatecznie padło na grę do nauki bramek logicznych.
Czy przy tworzeniu projektu konkursowego miewałeś problemy,
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z którymi myślałeś, że sobie nie poradzisz?
Czułem ciągle presje czasu. Planowałem też zrobić 10 pozio-
mów a ostatecznie udało się tylko 4.
Jak wiele czasu zajęło Ci przygotowanie gry na konkurs?
Samo tworzenie dwa dni, bo tyle czasu trwał konkurs, ale tema-
tyka była już znana o wiele wcześniej, więc miałem dużo czasu
na sam zamysł gry.
Czy twój wolny czas był w większości przeznaczany na pracę
nad stworzeniem gry?
W trakcie trwania konkursu, tak. Nawet zrobiłem sobie nockę
ostatniej nocy.
Wolisz grać w gry czy je tworzyć?
W tym samym stopniu.
Jaki jest twój ulubiony etap pracy nad grą?
Tworzenie sterowania graczem i gameplay.
Czy spodziewałeś się zajęcia drugiego miejsca w tym konkur-
sie? Jaka była twoja pierwsza reakcja po poznaniu wyników?
Nie spodziewałem się. Przed finałowymi wynikami dowiedzia-
łem się, że jestem w piątce laureatów, a nagrody są tylko dla
pierwszych trzech miejsc i czwartego w formie pocieszenia. W
tamtym momencie liczyłem na to byleby nie mieć tego piątego
miejsca. Jak już wygrałem 2 miejsce to przez kilka pierwszych
dni nie docierało to do mojej świadomości.
Czy wzięcie udziału w konkursie i praca nad grą wiele Cię
nauczyła?
Nie. To było bardziej wykorzystanie tego, co już potrafiłem.
Zdarzało ci się przekraczać swoje bariery możliwości podczas
pracy nad projektem?
Udało mi się uzyskać minimalistyczną i ładną grafikę, co za-
zwyczaj słabo mi wychodziło.
Czy było to dla Ciebie bardzo satysfakcjonujące?
Tak
Wolisz nabywać nowe umiejętności związane z programowa-
niem gier, czy może jednak wykorzystywać te, które są ci już
znane?
Wolę nowe. Ostatnio zacząłem tworzyć na VR.
Dziękuję za poświęcenie czasu.
Gratuluję sukcesu i pozdrawiam w imieniu swoim i kolegów z
IH

Studniówka 2022
KAMIL

Wieczór, na który wszyscy czekali. . . Wieczór, którego
nikt nie był pewny. . . Każdy, kto zamierzał wziąć udział, za-
stanawiał się, czy w ogóle odbędzie się w tych zwariowanych
czasach pandemii. Aż w końcu nastał ten dzień, który rozwiał
wszelkie wątpliwości. Bal rozpoczął się o godzinie 19:00 ofi-
cjalnym tańcem. Patrząc na to, jak dużo nas tam było, można

by żartobliwie stwierdzić, że nie mieliśmy zbyt dużego pola do
popisu. Chyba nikt nie spodziewał się takich tłumów – gdzie
się nie spojrzeć, tam piękne panie i eleganccy panowie, którzy
w tym momencie wykonują uroczysty taniec na tej bajkowej
sali. Po wytańczeniu poloneza nastąpiło wręczenie kwiatów
dla pań od swoich partnerów, kwiaty otrzymała również obecna
tam kadra nauczycielska.

Potem nastała pora toastu, po którym każdy z nas przeszedł do
rozmów, konsumpcji pysznego jedzenia i witania się ze znajo-
mymi w oczekiwaniu na wywołanie do zdjęć klasowych. Po
wszystkim zaczęła się gorączka sobotniej nocy, która trwała do
czwartej nad ranem. Od kiedy tylko zabrzmiała na sali muzyka,
wnet parkiet zapełnił się po brzegi i nawet jeśli ktoś schodził na
odpoczynek i rozmowy, to wchodził ktoś inny, więc wyglądało
to trochę jak bieg sztafetowy. Tańczyli praktycznie wszyscy, na
wet nauczyciele wraz z rodzicami, to było coś pięknego.

Oczywiście nie mogło tu też zabraknąć belgĳki, do której usta-
wiały się tłumy. W pewnym momencie imprezy zostaliśmy
nawet mile zaskoczeni występem na żywo Grzegorza Markoc-
kiego, zwycięzcy programu „Szansa na sukces”.
Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy. . . Mimo to po-
zostają wspaniałe wspomnienia i tego Wam życzę, aby zostały
Wam wspomnienia z tak magicznych momentów jak ten.


