
                  

                   

                     Eliasz Szczepski  -  Jeden z kilkuset uczniów Szkoły Podstawowej nr 4  

w Obornikach. Już w zamierzchłych czasach uczęszczał do tej szkoły  (czyli ok.5-6 lat 

temu).  Początkowo niektórzy myśleli, że zniknie równie niespodziewanie, jak 

niespodziewanie się pojawił, ale to nie nastąpiło. 3 lata temu z nikomu nieznanych 

przyczyn postanowił wystartować w kampanii wyborczej Samorządu Szkolnego. Nawet on 

bardzo się zdziwił, gdy okazało się, że udało mu się zająć 1 (ale licząc od końca) miejsce 

w głosowaniu. Od tego wydarzenia pomimo następnych kampanii, pracuje w Samorządzie 

Szkolnym. 

W tym roku pełni następujące role:  

             - Jest wiceprzewodniczącym szkoły 

             - Należy do sekcji dyskotekowej 

W ten sposób jest zmuszony odtwarzać muzykę na dyskotekach szkolnych, przez co jest  

skazany na dwugodzinne słuchanie disco polo, Justina  Biebera , Harry’ego Pottera 

Stylesa,  oraz wielu innych postaci znanych z YouTube i sceny muzyczno-kabaretowej. 

              - Jest Rzecznikiem Praw Ucznia 

Zna prawa ucznia, dzięki czemu może przekazać wiedzę innym uczniom, którzy nie znają 

swoich praw. Dodatkowo  reprezentuje społeczność uczniowską. 

               - Należy do pocztu sztandarowego szkoły 

Zajmuje się transportowaniem sztandaru szkoły na ważne uroczystości szkolne  

i pozaszkolne,  oraz przenosi go w z góry ustalone miejsce. W ten sposób reprezentuje 

szkołę w takie dni jak 11 listopada, 3 maja, itp. 

 

 

ZAINTERESOWANIA 
A)  gra na gitarze 

Czytanie różnych skomplikowanych układów nut i bieżące odtwarzanie ich na gitarze  

w formie dźwiękowej.  



                                  
 

B)  programowanie w językach C++ i Assembler 

Pisanie jeszcze bardziej niż nuty skomplikowanych układów dziwnych literek i symboli 

kodu źródłowego programów w głównie językach A,B, ale najczęściej to język C. Nie 

wiadomo czy to prawda, ale podobno jest jedynym programistą na świecie, który świetnie 

sobie radzi bez kompilatora. Przez to niektórzy filozofowie twierdzą, że jest hakerem, ale 

to nieprawda. 

C)  pływanie 

Eliasz pływa dłużej niż żyje można to sobie wyobrazić. Tyle czasu zdecydowanie 

wystarczyło na nauczenie się radzenia sobie w ekstremalnych warunkach wodnych i 

zaliczenie ( przy bliżej nieokreślonej próbie) egzaminu na kartę pływacką. Mimo 

posiadania tego dokumentu pływa nadal i czerpie z tego dużo radości. 

D)  militaria 

Od dłuższego czasu interesuje się sprawami militarnymi i wojskowymi. Pierwszym 

objawem takiego hobby jest zazwyczaj chęć przygarnięcia ze schroniska takiego lub 

podobnego zwierzaka : 

                                                 
 

 

 

Niektóre źródła mówią, że już niedługo  zostanie graczem bardzo ciekawego sportu 

ekstremalnego - airsoftu. Polega on na bieganiu po lasach lub opuszczonych budynkach  

z kilkunastokilogramowym karabinem na kulki 6mm w ręku i strzelaniu do innych graczy. 

Wbrew pozorom to bezpieczny (?!) sport, wymagający po prostu „odpowiedniego ubrania” 

(kamizelka kuloodporna ?).  Według pewnej legendy wymyślił to pewien gracz  



w „Battlefield”, któremu znudziło się siedzenie przed komputerem i przeniósł rozgrywkę  

do świata rzeczywistego.  Ale to tylko legenda. 

 

E) Książki science fiction 

Uwielbia i czytać opowiadania science fiction, a najbardziej lubi  długie i nierealno - 

naukowe książki Stanisława Lema o bezmózgich robotach lub problemach filozoficznych 

dotyczących ludzkości. Na początku Stanisław  Lem chciał pisać baśnie, lecz  

po obejrzeniu „Terminatora” stwierdził, że nie tędy droga. Niestety czytane w dzieciństwie 

baśnie Andersena sprawiły, że powstały takie hity jak „O maszynie cyfrowej,  

co ze smokiem walczyła” lub „Trzej elektrycerze”. Ulubione książki Eliasza to: 

-„ Kongres futurologiczny” (Stanisław Lem)                                                                    

- „Niezwyciężony” (Stanisław Lem) 

- „Tajemnicza wyspa” (Juliusz Verne) 

-„Bajki Robotów” (Stanisław Lem) 

-„Dzienniki gwiazdowe” (Stanisław Lem)                        

- „Felix, Net i Nika” (Rafał Kosik) 

-„Cyberiada” (Stanisław Lem) 

F) Pool bilard 

Także od pewnego czasu Eliasz gra w bilard. Jest to bardzo krytycznie ekstremalny 

ciekawy sport, wymagający ogromnej precyzji i dobrego wzroku. Polega na uderzaniem 

maczugą specjalnym narzędziem w białą kulę, która odbijając się zbija wszystkie 

pozostałe. 

 

                        

               Eliasz i jego ulubiony sport 

 

 

         

CIEKAWOSTKI 
1. Na bieżąco bierze udział w większości szkolnych konkursów. Zazwyczaj robi to dla 

żartów, ale gdy ostatecznie uda mu się zająć jakieś miejsce, jest bardzo zdziwiony. 



2. Nie ma profilu na facebooku, więc ma święty spokój podczas surfowania po 

Internecie lub grania w gry. 

3. Jako jedyny nie napisał o swoich postanowieniach wyborczych w tym roku. 

4. Lubi filmy akcji z gubernatorem Arnoldem w roli głównej. 

5. Słucha muzyki heavy i trash metal. Jego ulubione zespoły to AC DC, Metallica  

i Megadeth.  

6. W przyszłości zamierza zostać prawnikiem. 

7. Kiedyś chciał mieć kameleona, lecz zrezygnował, ponieważ to zwierzę za bardzo 

przypomina krokodyla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


