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Wstęp

I po Świętach….

Niestety, jak zwykle zbyt szybko się skończyły. A to był ostatni oddech przed ma-
turą dla klas trzecich. Teraz już tylko nerwowe wyczekiwanie na TEN moment. Będzie 
dobrze, też JAK ZWYKLE w naszej szkole. Oby tylko na  trzecioklasistów stres podziałał 
mobilizująco, a nie destrukcyjnie. Warunek –  jak najlepsze wykorzystanie tych ostat-
nich dni nauki, no i zielona koniczynka, oczywiście. Wszystko w ósemce staje się dla 
nich ostatnie…

To także ostatni numer „Ośmiornicy” redagowany przez kochaną III A. Nie mam słów 
uznania i podziękowania dla Klasy, która – choć informatyczna, bardzo w tym kierunku 
uzdolniona i osiągająca znaczące sukcesy – bardzo też przez trzy lata zaangażowania 
w przedsięwzięcia niezwiązane z informatyką, o wyraźnym zacięciu humanistycznym, 
szerokich zainteresowaniach, rozumna, myśląca, niezwykle kulturalna, odpowiedzial-
na, obowiązkowa, sympatyczna (w czym zapewne wielka zasługa Wychowawcy – Pani 
profesor Aliny Gościniak), po prostu KOCHANA. Można ją stawiać za wzór innym, młod-
szym klasom, co niniejszym czynię. A przy tym niepozbawiona poczucia humoru, skora 
do żartów, polemiki, dyskusji, żywiołowa. 

Będzie mi Was brakowało…

Hanna Posadzy-Tomczak
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Zakończenie projektu obchodów 
Roku Janusza Korczaka

Każdy z niecierpliwością wycze-
kiwał opowieści Pana dyrektora 
M.Greflinga o pobycie w Izraelu. 
Dyrektor miał okazję zwiedzić ten 
kraj i nawiązać współpracę dzięki 
licznym inicjatywom podejmowa-
nym w związku z rokiem Janusza 
Korczaka w naszej szkole. Należy 
wspomnieć tu o szczególnym zaan-
gażowaniu Pani profesor Hanny Po-
sadzy-Tomczak w sprawy związane 
z upamiętnieniem postaci Dokto-
ra, bez niej prawdopodobnie nie 
działoby się tak dużo. Interesowało 
nas, jakie korzyści wynikną z tego 
wyjazdu. Przy okazji zobaczy- 
liśmy ciekawe zdjęcia z Izraela i do-
wiedzieliśmy się trochę o kulturze 
i zwyczajach żydowskich. W duchu 
wielu z nas zazdrościło Panu dyrek-
torowi możliwości zobaczenia tego 
wszystkiego na własne oczy.

Wydarzenia

Dnia 10.01.2013 r. oficjalnie za-
kończyliśmy obchody Roku Janu-
sza Korczaka w VIII Liceum Ogól-
nokształcącym w Poznaniu. Na tej 
uroczystości nie zabrakło oczywiś- 
cie wielu wspaniałych gości. By-
liśmy bardzo wdzięczni, że ks. dr 
Tomasz Siuda zechciał przybyć do 
naszej szkoły. Uczniowie klasy 3a 
mieli okazję już wcześniej widzieć 
się z tym wybitnym człowiekiem 
w czasie Międzyuczelnianych Dni 
Korczakowskich w Toruniu.

Na początku uroczystości ksiądz 
został poproszony o wypowiedze-
nie kilku zdań do młodzieży. Był tym 
mile zaskoczony, a uczniowie nato-
miast z radościach w sercach wy-
słuchali paru ciepłych słów. 

Gościliśmy również Pana wi-
ceprezydenta Poznania Dariusza 
Jaworskiego, Panią starszego wi-
zytatora Kuratorium Oświaty w Po-
znaniu Marię Jedlińską-Pyssę, 
Panią dyrektor znanych „Łejerów”, 
Pana Dyrektora Zespołu Szkół Eko-
nomicznych i Panią wicedyrektor II 
LO. Przedstawiciele Miasta i KO za-
brali głos.
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W specjalnym wydaniu „Ośmior-
nicy” dotyczącym Janusza Korcza-
ka ogłoszony został konkurs na re-
fleksje związane z postacią Starego 
Doktora. Został on rozstrzygnięty 
właśnie podczas tej uroczystości. 
Chwila napięcia i już wiadomo, że 
nagrody otrzymały: Beata Szturem-
ska z klasy 3a i Aleksandra Sobiech 
z klasy 1f. Dziewczyny odczytały 
nam swoje prace. Niesamowite, 
ile nauczyć może jeden człowiek, 
jego myśl, jak wiele można wynieść 
z lektury jego prac.

Nie sposób nie wspomnieć o do-
brze zbudowanych ochroniarzach, 
którzy dzielnie podczas trwania 
uroczystości pilnowali drzwi, zdając 
sobie sprawę, że uczniowie mimo 
najlepszych chęci, czasem ule-
gają pokusom i nie zachowują się 
tak, jak należy. Panu dyrektorowi 
spodobał się ten pomysł. Teraz wy-
trwali panowie częściej strzec będą 
wrót auli.

Uroczystość przebiegła bez 
zarzutu. Zadowoleni z siebie, ze 
swojej pracy w 2012r. związanej 
z postacią Janusza Korczaka, z no-
wymi doświadczeniami, z myślami 
Doktora kłębiącymi się w głowie, 
opuściliśmy aulę. Rok Janusza Kor-
czaka zakończył się na dobre tym 
miłym akcentem, nie znaczy to jed-
nak, że mamy zamiar zapomnieć 
o tak wybitnej postaci. Zapamięta-
my na zawsze: „Nie ma dzieci – są 
ludzie”.

Aleksandra Kobus
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Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
„Pamiętać to nasz obowiązek”

W auli naszej szkoły odbył się 
wykład prof. Leszka Żebrowskiego 
w związku z Dniem Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”. Prelegent przybliżył 
młodzieży historię działań „Wyklę-
tych”, a w szczególności ich losy, 
zwłaszcza represje ze strony reżimu 
komunistycznego. Wiedza niezmier-
nie potrzebna, ponieważ przez lata 
temat był zakazany, a mówienie 
o „Wyklętych” niebezpieczne. Cóż 
dopiero czczenie ich pamięci. Nie-
stety, co przemilczane, bywa szyb-
ko zapominane. A o konieczności 
pamiętania i odkłamywania historii 
nie trzeba nikogo przekonywać.

Wykład wygłoszony został pięk-
ną polszczyzną, był spójny i wartki,  
stąd zainteresowanie uczniów i… 
cisza, co nie zawsze jest normą.

Niestety, za mało było czasu 
– zapewne – by pogłębić niektó-

USTAWA 
z dnia 3 lutego 2011 r. 

o ustanowieniu Narodowe-
go Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” 
- bohaterom antykomunistycznego 
podziemia, którzy w obronie nie-
podległego bytu Państwa Polskie- 
go, walcząc o pra-wo do samosta-
nowienia i urzeczywistnienie dą-
żeń demokratycznych społeczeń-
stwa polskiego, z broniąw ręku, 
jak i w inny sposób, przeciwstawili 
sięsowieckiej agresji i narzucone-
mu siłąreżimowi komunistycznemu 
- stanowi się, co następuje: 

Art. 1. 
Dzień1 marca ustanawia sięNaro-
dowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. 
 
Art. 2. 
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” jest świętem państwo-
wym. 
 
Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 
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re kwestie, dlatego cechowały go 
uogólnienia, uproszczenia, wręcz 
brak informacji o np. diametralnym 
zróżnicowaniu wewnętrznym ugru-
powań „Żołnierzy Wyklętych”, a co 
się z tym wiązało – odmienności 
poglądów na temat przyszłości 
Polski, dążeń i zróżnicowaniu me-
tod działania, a także „zarażeniu 
śmiercią” po wojnie, radykalizmie. 
Gloryfikacja i heroizacja – tak, bo 
na najwyższy szacunek zasługuje 
gotowość poniesienia ofiary wła-
snego życia w szczytnym celu i mę-
czeństwo. Ale – skoro „Pamiętać to 
nasz obowiązek”, to pamiętać nale-
ży z poszanowaniem faktów histo-
rycznych, wszystkich, nawet wtedy, 
gdy niekoniecznie są z różnych 
względów wygodne. Prawda jest 

neutralna, sama się obroni. Dlate-
go niepotrzebne, a nawet niewłaś- 
ciwe jest (choćby tylko cytowane) 
zestawianie męczeństwa więźniów 
Oświęcimia z męczeństwem „Wy-
klętych”.

Niemniej, im więcej wykładów 
o historii, tym lepiej; może także 
zdobędziemy się na organizowanie 
debat, dyskusji. I niechby nie były 
ograniczane czasem lekcji wycho-
wawczych.

Hanna Posadzy-Tomczak
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Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

W tym roku z okazji Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych zapro-
szono uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych na konferencję popularną 
„O naszą Niepodległą – czyn nie-
podległościowy Wielkopolski w XIX 
i pierwszej połowie XX wieku”, 
zorganizowaną przez poznański 
oddział Instytutu Pamięci Narodo-
wej wraz z Wielkopolskim Muzeum 
Walk Niepodległościowych. Uda-
ła się tam także delegacja ósemki 
wraz z Panem profesorem J. Kacza-
nowskim.

Cykl wykładów został podzielony 
na kilka godzinnych części, zgodnie 
z chronologią ważniejszych okre-
sów historycznych, czyli XIX wiek, 
I wojna światowa, dwudziestolecie 
międzywojenne, II wojna światowa 
oraz okres powojenny. Każdy te-
mat został omówiony przez trzech 
prelegentów. W założeniu na część 
składał się wykład półgodzinny oraz 
dwa wystąpienia po piętnaście mi-
nut. Jednak niemal wszyscy pro-
wadzący nie przestrzegali swojego 
limitu czasu, co dało niemal godzin-
ne opóźnienie w stosunku do ułożo-
nego wcześniej planu.

Przemawiało wiele osób, między 
innymi profesor Lech Trzeciakowski, 
który nakreślił tło działań w Wiel-
kopolsce pod zaborem pruskim, 
Tomasz Kurzawa oraz Anna Gru-
szecka, która opowiadała o dzia-

łalności uczestników powstania 
listopadowego w Trzemesznie. Nie-
stety, spośród wielu wykładów, jakie 
zostały wygłoszone, tylko kilka zdo-
łało zaciekawić słuchaczy. Prawdo-
podobnie prelegenci nie wiedzieli, 
jaki jest poziom wiedzy zaproszo-
nych gości, a w związku z tym mó-
wili o sprawach oczywistych. Także 
limit czasowy nie sprzyjał prowa-
dzącym. W ciągu piętnastu czy na-
wet trzydziestu minut nie sposób 
zagłębić się w temat czy przywołać 
odpowiednich źródeł. Niestety, nie 
wszyscy prelegenci potrafili sobie 
poradzić z tak utrudnionym zada-
niem. Niektórzy ograniczali się do 
czytania źródeł, co okazało się 
wspaniałym sposobem na uśpie-
nie słuchaczy, inni maksymalnie 
przedłużali swoje wystąpienia, nie 
zważając na uwagi zaaferowanego 
konferansjera. Nieliczni postanowili 
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skupić się na jednym zagadnieniu 
i omówić je dokładnie, co okazało 
się najlepszym wyjściem. Na uwagę 
zasługiwały między innymi wykłady 
o powstaniu listopadowym w Trze-
mesznie oraz o powstaniu wielko-
polskim. Prelegenci mówili cieka-
wie, rzeczowo, bez niepotrzebnych 
przedłużeń. Mimo to, sala sukce-
sywnie pustoszała, a około godziny 
piętnastej zajęte były jedynie pierw-
sze rzędy.

Wielokrotnie w szkole powraca 
się do kwestii działalności niepodle-
głościowej w Wielkopolsce i innych 

regionach. Jednak ten temat zazwy-
czaj traktowany jest „po macosze-
mu”, nikt właściwie nie przywiązuje 
do niego wagi. Dlatego inicjatywa 
konferencji mającej upowszechnić 
wiedzę na ten temat jest niewątpli-
wie wartościowa. Sama organiza-
cja wymaga dopracowania, przede 
wszystkim innego gospodarowania 
czasem. Mam nadzieję, że takie 
wydarzenia częściej będą się w Po-
znaniu odbywać.

Katarzyna Doroszewska

Był czy nie był, oto jest pytanie....

Na takie zagadnienie między in-
nymi starała się odpowiedzieć  pani 
profesor Aneta Cierechowicz pod-
czas pierwszych wykładów Szek-
spiriady, która odbyła się  7 lutego 
2013 roku w auli naszej szkoły.

Większość uczniów, a w zasa-
dzie pierwszaków, bo to właśnie 
klasy pierwsze były zaproszone 
na wykłady o Szekspirze, z nie-
chęcią odebrała perspektywę spę-
dzenia godziny wychowawczej 
w auli. W dodatku należało słuchać  
„nudnych” wykładów o angielskim 
poecie. Jednakże, gdy już wszyscy 
zajęli miejsca, w „klimatycznie” przy-
strojonej auli, uwagę wszystkich 
przykuła prezentacja, a w zasadzie 
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tematyka problemów rozważanych 
podczas tej szekspiriadowej godzi-
ny.  Ku zaskoczeniu wszystkich nie 
był to zwyczajny wykład o kimś, kto 
był  kiedyś tam i napisał coś tam.

 Główną kwestią poruszaną na 
spotkaniu było to, czy ów Szekspir 
w ogóle istniał. Pani Cierechowicz 
rozważała, czy poeta naprawdę żył, 
a jeśli tak, to kim był. Prezentując 
różne fakty historyczne, pobudzała 
wyobraźnię publiki, czy wielki twór-
ca, którego dzieła czytamy, kiedy-
kolwiek  stąpał po tej ziemi, a jeśli 
tak, kim był i czy jego prawdziwe 
imię i nazwisko to Wiliam Szekspir, 
czy był to tylko pseudonim.

 

Drugą rozważną  kwestią było, 
kto i do kogo pisał sonety Szekspi-
ra. Czytając sonet XX oraz sonet 
XXXVIII, Pani profesor przedstawia-
ła różne możliwe aspekty i sposoby 
interpretacji owych dzieł. Między 
innymi takie, że  autorem sonetów 
była kobieta i pisała do drugiej ko-
biety lub autorem był mężczyzna, 
a swą twórczość kierował do dru-
giego mężczyzny, czy też  autorką 
była kobieta, która pisała  do uko-

chanego oraz wersja najbardziej 
standardowa – sonety pisane przez 
mężczyznę do kobiety.

Zakończenie wykładów uświetnił 
doskonały występ uczniów z róż-
nych klas, między innymi Piotra 
Stawińskiego (2g), Oliwii Masian 
(1c), Niny Handzewniak (1e), Jana 
Jaszewskiego i Mieszka Nowackie-
go (3d). Wcielili się oni w role „Szek-
spira w kilku odsłonach” ,ustawieni 
w kole  recytowali w parach  jeden 
z sonetów poety. Jedna z osób 
z pary była Szekspirem - autorem 
sonetu, druga natomiast osoba była 
adresatem.  Pary tworzono na zasa-
dzie wcześniej dokonanej analizy 
utworu, czyli  jedną  parę tworzyły 
dwie kobiety, drugą dwaj mężyczy-
zni, kolejną kobieta i mężczyzna, 
następną również kobieta i mężczy-
zna z tą różnicą, że tu to mężczyzna 
był adresatem poezji, nietypową 
parą był chłopak z lustrem  w roli 
Szekspira - narcyza.

Myślę, że nie tylko ja byłam po-
zytywnie zaskoczona tematem 
i sposobem przybliżenia nam po-
staci jednego z największych an-
gielskich dramaturgów. Wielkie bra-
wa dla Pani profesor Cierechowicz 
i wszystkich aktorów oraz osób ob-
sługujących nagłośnienie za ogrom 
pracy włożonych w Szekspiriadę.  
Moim zdaniem wszystko wypadło 
genialnie i z niecierpliwością cze-
kam na kolejne spotkania.

Aleksandra Sobiech
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Studniówka

2 lutego 2013 roku na 94 dni 
przed maturą w naszej szkole od-
była się studniówka. Zaczęliśmy 
wspólnym polonezem, następnie 
zgodnie z tradycją zatańczyliśmy 
walca wiedeńskiego. Impreza do-
bywała się w filmowych klimatach. 
Na parterze zagościła tematyka 
z Harrego Potterera, na pierwszym 
piętrze mogliśmy poczuć się jak Ali-
cja w Krainie Czarów, pokój nauczy-
cielski zamienił się w Hollywood, na 
drugim piętrze zawitali  Piraci z Ka-
raibów, zaś w auli mogliśmy odkry-
wać zimową Narnię. W studniów-
ce uczestniczyło prawie 300 osób 
-  uczniów, nauczycieli, rodziców 
i gości. Odbyło się również trady-

cyjne pasowanie na maturzystów 
ósmego liceum oraz przypięcie 
koniczynek. Uczniowie w ramach 
podziękowania nauczycielom 
przygotowali występ artystyczny. 
W pierwszej części odbył się quiz 
– Milionerzy, w którym wychowaw-
com klas trzecich udało się wygrać 
symboliczny milion (może dlatego, 
że liczba kół ratunkowych nie była 
w żaden sposób ograniczona), 
w drugiej zaś części odbyło się krót-
kie przedstawienie ukazujące różne 
postawy i zachowania uczniów.

Pięknym zwyczajem jest to, że 
studniówka odbywa się w murach 
naszej szkoły. Aula w budynku przy 
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Mimo że zabawa skończyła się 
około 2.30, fantastyczny wystrój auli 
towarzyszył uczniom naszej szkoły 
przez ponad miesiąc. Przy takich 
dekoracjach bawili się również dru-
goklasiści w czasie „światowych” 
połowinek. Studniówka z pewnoś- 
cią zostanie w naszej pamięci na 
długie lata. Teraz z niecierpliwością 
czekamy na płyty z filmem i zdjęcia-
mi, by móc wielokrotnie powracać 
do tych fantastycznych chwil.

uczniowie klas trzecich

Głogowskiej to naprawdę bardzo 
klimatyczne miejsce, a my, ucznio-
wie ósmego liceum, jesteśmy dumni 
z podtrzymywania tej tradycji. Oka-
zją do pokazania naszych talentów 
jest możliwość udekorowania szko-
ły na tę imprezę. Jednak ta tradycja 
najprawdopodobniej zostanie przer- 
wana przez zmianę lokalizacji na-
szej szkoły, gdyż  pewne jest, że ta 
studniówka była przedostatnią od-
bywającą się w budynku przy Gło-
gowskiej. Jedynym mankamentem 
w kwestii lokalowej było  ustawie-
nie stołów na korytarzach - części 
w sąsiedztwie toalet. Może należy 
rozważyć posadzenie większej licz-
by klas w salach lekcyjnych. 
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Połowinki

Dnia 8 lutego bieżącego roku 
uczniowie klas drugich świętowali 
półmetek swojej nauki w Ósemce. 
Wszyscy bawili się na imprezie o te-
macie wiodącym „Światowe poło-
winki”, co oznaczało doskonalenie 
wiedzy o kulturze wybranych na-
rodów, poprzez różne konkurencje 
i przywdzianie oryginalnego stroju. 
Rewelacyjnym organizatorem oka-
zała się  klasa 2f i jej wychowaw-
czyni Pani prof. Mirella Jüngst. Mieli 
trudne zadanie, gdyż ze wszystkich 
państw musieli wybrać siedem naj-
bardziej charakterystycznych i naj-
ciekawszych. Ich zdaniem na ten 
tytuł zasłużyły następujące kraje: 
Zjednoczone Królestwo (klasa 2a), 

Grecja (klasa 2b), Chiny (klasa 2c), 
Egipt (klasa 2d), Hiszpania (klasa 
2e), Indie (klasa 2f) oraz Brazylia 
(klasa 2g). 

Po tygodniach przygotowań  
drugoklasiści pojawili się w piątko-
wy wieczór w szkole. Od godziny 18. 
w holu Ósemki zrobiło się kolorowo 
i bardzo głośno. Rozentuzjazmowa-
ny tłum tworzyła mozaika charakte-
rystycznych postaci: począwszy od 
faraona i Kleopatry, poprzez „dziew-
czynę - pandę”, panny w sukniach 
gotowe tańczyć paso doble, sambę 
czy walc angielski, przedstawicieli 
starożytnych cywilizacji w białych 
prześcieradłach z wiankami na gło-
wie, skończywszy na Hinduskach 
z bindi na czole. Ok. godziny 18:45 
obyła się pierwsza konkurencja 
- konkurs kulinarny. Każda klasa 
przygotowała deser, przystawkę 
lub danie główne. Ocenie podle-
gały estetyka podania, trudność 
wykonania oraz oczywiście walory 
smakowe. Szczególnie gustom kry-
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tyków kulinarnych spodobała się 
sałatka grecka oraz egipska falafla 
z humusem. Po około godzinie od-
był się quiz wiedzy o wylosowanym 
państwie. Każdą klasę reprezento-
wało 5 osób. Zostały im zadane 3 
pytania , na które musieli po nara-
dzie i upływie 30 s odpowiedzieć. 
Ciekawą konkurencją była także 
ta, w której dwuosobowe drużyny 
po odsłuchaniu utworów muzycz-
nych musiały przypasować je do 
kraju - ich zdaniem - pochodzenia. 
Ostatnią, najbardziej ekscytującą 
i wyczekiwaną, była konkurencja  
taneczna. Wszystkie delegacje 
klasowe były świetnie przygotowa-
ne! Na scenie pojawiły się: ognisty 
hiszpański taniec, porywająca sam-
ba oraz wirowy walc angielski. Naj-
większy aplauz publiczności zdo-
była grecka zorba. Tuż po niej na 
parkiecie królowała Kleopatra wraz 
z Egipcjankami. Jako ostatnia swój 
performance zaprezentowała klasa 
2c, która zdobyła pierwsze miejsce 

w tej kategorii. Po zaciętej i zdrowej 
rywalizacji mistrzami okazała FKA-
(2c), drugie miejsce na podium za-
jęła klasa matematyczno - fizyczna 
(2b), a trzecie matematyczno – geo-
graficzna (2d). 

13

Gdy emocje związane z konkur-
sem już opadły, wszyscy obecni 
w auli zostali porwani w wir tańca, 
podczas gdy „za konsolą” stali Alek-
sander Pałczyński i Jakub Piątek. 
W czasie dyskoteki na scenę zosta-
ły poproszone najlepiej przebrane 
osoby. Znalazły się tam między in-
nymi: Joanna Ficner z kl. 2e, Karol 
Czarnywojtek z kl. 2d oraz Stanisław 
Durniewicz z kl. 2b. Dobra zabawa 
i humor wszystkim towarzyszyły do 
samego końca! 

Anna Cykowiak
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Czy sport może być czymś złym? 
Nie. Sport zawsze był i jest kojarzo-
ny ze zdrowiem, które ma pozytyw-
ny wpływ na nasze życie. Jest także 
formą aktywnego spędzania czasu, 
która w erze komputerów i Interne-
tu należy niestety coraz bardziej do 
rzadkości. Czy naturalnym nie jest 
więc, by każde osiągnięcie sporto-
we, na szczeblu wyższym niż szkol-
ny, nagłaśniać? Chwalić się?

Coraz częściej, rozmawiając ze 
znajomymi, nie tylko z naszej szko-
ły, zauważam, że jeśli uczniowie 
sami nie wyjdą z inicjatywą, to nic 
nie zostanie powiedziane, zrobione 
czy przygotowane. Biorąc pod uwa-
gę naszą szkołę, VIII LO, liceum 
utożsamiane, nie zawsze w pozy-
tywnym sensie, z najlepszymi wy-
nikami i uczniami, którzy siedzą 
z nosami w książkach nie robiąc nic 
innego; czy nie warto powiedzieć 
o świetnych wynikach, jakie mamy 

także w sporcie? Czy nie zachęci-
łoby to potencjalnych kandydatów 
do naszego liceum? Czy pokazanie 
faktu, że VIII LO to nie tylko olim-
piady czy książki, ale także mło-
dzi i zdolni uczniowie z pasją, nie 
wzmocniłoby renomy naszej szko-
ły?

Skoro już wspomniane zostały 
wyniki w sporcie - krótkie przypo-
mnienie albo informacja dla tych, 
którzy nie wiedzieli o osiągnięciach 
szkolnych drużyn sportowych.

Przemilczany temat sportu
Felietony
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2010/2011

II miejsce naszej reprezentacji  
w finałach Ligi Szkół Ponadgimna-
zjalnych Dziewcząt w Piłce Koszy-
kowej

III miejsce reprezentacji dziewcząt 
w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Ręcznej

2011/2012

Piłka nożna:
Mistrzostwo Poznania męskiej 

reprezentacji w Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w Piłce Nożnej na 
boisku (a także tytuły Najlepszego 
Zawodnika i Najlepszego Bramka-
rza turnieju)

IV miejsce w Wielkopolsce 
w  Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Nożnej na boisku

Koszykówka:
Mistrzostwo Poznania repre-

zentacji w Lidze Szkół Ponad- 
gimnazjalnych w Piłce Koszykowej 
Dziewcząt

III miejsce reprezentacji dziew-
cząt i I miejsce reprezentacji chłop-
ców w Mistrzostwach Poznania 
w Koszykówce Ulicznej

Siatkówka:
IV miejsce reprezentacji w fina-

le Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt
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Tenis stołowy:
III miejsce reprezentacji Poznań-

skich Drużynowych Igrzyskach 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Teni-
sie Stołowym

2012/2013

Walka w tym roku nadal trwa!

Reprezentacja chłopaków w ko-
szykówce ma już zagwarantowane 
miejsce w finale, czekają tylko na 
potwierdzenie terminu.
Reprezentacja dziewczyn w turnie-
ju piłki siatkowej toczy zaciekły bój 
w półfinale z reprezentantkami XIV 
LO, bo w finale jest miejsce tylko 
dla jednej z tych drużyn.
Reprezentacja chłopaków w piłce 
nożnej uplasowała się w pierwszej 
ósemce w Poznaniu, a uczeń na-
szej szkoły, Tomek Węcławek, zajął 
2. miejsce w klasyfikacji strzelców.

Tyle jeśli chodzi o wyniki drużyn 
szkolnych, ale przy takiej okazji 
grzechem byłoby nie wspomnieć 
choćby słowem o wynikach indywi-
dualnych naszych uczniów, takich 
jak np. 2 miejsce Mai Molskiej w Mi-
strzostwach Europy w Teakwondo. 
a jest ich dużo więcej!

Wracając do początkowych roz-
ważań, czy takie wyniki ,jakie osią-
gnęli nasi uczniowie, są czymś, 
czego można się wstydzić bądź 
uważać za coś złego? Czy nie po-
winniśmy się tym chwalić? Pokazać 
tę inną stronę „Ósemki”, tę odmien-

ną od potocznie zwanych „nerdów”?  
Wiadomo, że nasza szkoła przoduje 
w wynikach z olimpiad i matur, ale 
sport także jest naszą mocną stro-
ną. Niestety, jeśli uczniowie nic nie 
zrobią, to nikt nie będzie o tym wie-
dział.
To z inicjatywy jednej z uczennic po-
wstały strony naszych reprezentacji 
na portalu Facebook.pl, by każdy, 
kto chce wiedzieć, co się dzieje 
w sporcie, miał taką możliwość. Nie-
stety, mimo że strony powstały pra-
wie 2 lata temu, do dziś jest problem 
z połączeniem ich z oficjalną stroną 
naszej szkoły.

W tym wszystkim nie chodzi 
o szukanie winnego, czy tego, kto 
powinien być za to odpowiedzial-
ny, lecz zauważenie faktu, że nasza 
szkoła to nie tylko „koszule w kra-
tę, kostki rubika, programowanie 
i cięcie żabek” (nie rozumiem - dop. 
J.K.), lecz także ludzie młodzi, pełni 
energii, chęci do walki i pokazania 
tego, co naprawdę sprawia im ra-
dość – sportu.

Chwalmy się tym, co mamy, 
a mamy tego naprawdę sporo.

Aleksandra Ulińska
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Archiwalne numery „Ośmmiornicy” 
w formacie PDF wolnym od zabezpie-
czeń (DRM-free) dostępne są pod ad-
resem:

osm.surfaceproject.pl

Odnośnik do archiwum został rów-
nież dodany na stronie naszego liceum 
(w panelu „Organizacje szkolne”). 
Po lewej został umieszczony kod QR 
(dwuwymiarowy kod kreskowy), który 
po zeskanowaniu przekierowuje bez-
pośrednio do archiwum „Ośmiornicy”.

Wkrótce na stronie zostaną też udo-
stępnione wszystkie pliki żródłowe 
i robocze, które postały podczas prac 
nad gazetką. Hasło do archiwum (rar) 
będzie można uzyskać, pisząc na re-
dakcyjny  adres e-mail.

http://osm.surfaceproject.pl
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Baśń o Starym Doktorze
Twórczość

Opowiem Ci baśń o lekarzu pe-
dagogu, medyku ludzkich serc, 
uzdrowicielu umysłów, nauczycielu 
życia.

Wcale nie tak dawno, dawno  
temu, bo prawie  przed stu laty, 
w pięknym mieście Warszawie żył 
sobie skromny człowiek - Janusz 
Korczak, ale  nazywany był  Starym 
Doktorem. Doktor był wysoki i szczu-
pły, miał bródkę i haczykowaty nos, 
na którego czubku nosił okrągłe 
okulary, sponad których spoglądał 
swymi dziwnymi, dobrymi oczyma. 
Kochał wszystkich ludzi, a w szcze-
gólności wszystkie dzieci…. Oprócz 
tego, że skończył  medycynę, pisał 
książki o dzieciach i dla dzieci oraz  
prowadził wykłady, był dyrektorem 
domu sierot dla dzieci żydowskich, 
a przede wszystkim był to przyjaciel 
niedorosłych ludzi.                      

W domu sierot Janusza Korczaka 
dzieciom żyło się wspaniale, pomi-
mo że nie mieli swoich rodziców, 
stanowili prawdziwą rodzinę ze Sta-
rym Doktorem i ciocią Stefanią. Ra-
zem się bawili i uczyli, śmiali i pła-
kali, czasem się kłócili, ale przede 
wszystkim bardzo się kochali.  Był to 
dom niezwykły pod wieloma wzglę-
dami. Wszyscy określali ten budynek 
słowem „dom” , bo to był na prawdę 
dom, a nie „placówka opiekuńcza”. 
Każdy z podopiecznych miał własne 
czyste łóżko, nowe ubrania i zabaw-
ki i zawsze pełny brzuch. Na koryta-
rzu w  gablocie  wisiała gazetka, któ-
ra w całości była redagowana przez 
dzieci. W niej Rut opisała, jak wy-
padł jej pierwszy mleczny ząb i jak 
sprzedała go Staremu Doktorowi za 
całą złotówkę , Samuel swoją przy-
godę z zagubionym skarbem (kość-
mi do gry), a Izaak napisał o swoim 
pluszowym piesku Fafiku.

Dzieci w tym sierocińcu  znowu 
zaczynały się uśmiechać. Dok-
tor był jak tata, ciocia Stefania jak 
mama. Stary Doktor zawsze trak-
tował dzieci z szacunkiem. Nie na-
zywał ich: malcem, brzdącem, ba-
chorem, smarkaczem, pędrakiem. 
Dla niego nie było dzieci, byli lu-
dzie.  Dzieci zawsze miały wsparcie 
w Starym Doktorze, a one były dla 
niego promykami słońca w szarej 
codzienności. 
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Pewnego dnia, jak zwykle po 
obiedzie, Doktor bawił się i rozma-
wiał z podopiecznymi. 

 -Dlaczego wszyscy dorośli trak-
tują nas, tak jakbyśmy nic nie wie-
dzieli ,nic nie rozumieli  i nic nie czu-
li? - zapytała mała Hana . 

 -Nie wiem, Hano… - odpowie-
dział doktor, maszcząc brwi. Utkwił 
swe błękitne oczy w oknie i po  
chwili namysłu kontynuował:                  

-Nie rozumiem tego. Dzieci są 
ludźmi, takimi jak wszyscy.  Mają 
inną skalę pojęć, inny zasób doświa- 
dczeń, inne popędy i inną grę 
uczuć, ale przecież tak jak dorośli 
kochają i nie lubią, są smutni i we-
seli, potrzebują miłości i ciepła, 
uwagi drugiego człowieka. Może 
dorośli, tak gnając wciąż naprzód 
i naprzód, utracili w sobie tę cząstkę 
dziecięcości, dzięki której mogliby 
rozumieć dziecko?

-A dlaczego dorosłym wolno 
wszystko, a dzieciom nic nie wolno? 
– zawołał Joachim, przerywając za-
bawę lokomotywą.

-Bo dorośli uważają się za lep-
szych i mądrzejszych niż dzieci - 
odparł Stary Doktor. Roześmiał się, 
mówiąc:   

-Państwo rządzone przez dzieci 
byłoby czymś wspaniałym, nie było-
by oszustw i układów, jedynymi to-
czonymi wojnami byłby bitwy na po-
duszki. Władca  nazywałby się Król 
Maciuś Pierwszy…  Ale w świecie 
dorosłych królem nie mogłoby być 
dziecko, zawsze byłby „tylko chłop-
czykiem”, który nie ma o niczym po-
jęcia.

Rozmowę przerwał hałas na ko-
rytarzu i krzyk Miriam: Aaaaa! Eliasz 
i Michael znowu się tłuką!                

Doktor jednak nie przerwał bójki, 
uważał, że jeśli nie da się inaczej 
rozwiązać sprawy, można się bić, 
tylko ma być to walka uczciwa i rów-
na. Nie wyzywał też nigdy dzieci, gdy 
miały zabłocone buty, czy nieob-
cięte paznokcie, źle zapięte guziki, 
uważał bowiem, że dorosłemu nikt 
nie zwróciłby na to uwagi, a dziecko 
nie zrobiło przecież nic złego. Ni-
gdy, nawet jak był bardzo zmęczo-
ny i bolała go głowa, nie wrzasnął 
na nikogo „Wynoś się! Do poko-
ju”- a inni dorośli przecież tak robią. 
Stary Doktor z ciocią Stefanią przy-
dzielili każdemu dziecku określo- 
ne obowiązki, poza sprzątaniem 
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swoich pokojów i ścieleniem łóżek 
dzieci musiały pomagać w kuch-
ni, zmywać, „pracować” w warsz-
tacie…. Dzieci lubiły wykonywać 
te prace, nieświadomie ucząc się 
odpowiedzialności i poczucia obo-
wiązku.  Na oknie w sali zabaw stał 
wielki kolorowy karton - karton na 
dobre słowa. Tam każde dziecko 
mogło wrzucać karteczkę ze swoimi 
przeprosinami, prośbami, życzenia-
mi. Doktor i ciocia Stefania pomagali 
pisać karteczki tym dzieciom, które 
dopiero poznawały literki. Były tam 
kolorowe kartki z napisami „Prze-
praszam Rachelę, że nie chcia-
łam podzielić się z nią zabawką”, 
„Chciałbym zjeść karmelki. Aron”, 
„Jestem smutna, bo zgubiłam swoją 
chusteczkę w groszki. Estera”.

W holu było specjalne miejsce na 
rzeczy znalezione, bo w  tym domu 
nikt nie wyznawał zasady „ znale-
zione, nie kradzione”, lecz każdy 
odnaleziony przedmiot trafiał na 
specjalną półkę , by właściciel mógł 
odzyskać zgubę.    

Stary Doktor nigdy na nikogo dłu-
go się nie gniewał, jeśli ktoś zrobił 
coś złego i przyznał się, przeprosił, 
Doktor od razu wybaczał. Zawsze 
bronił też słabszych, cierpliwie tłu-
maczył każdą sprawę. Nigdy nie dał 
nikomu klapsa, ale zawsze przytulił. 
Stary Doktor wysłuchał zawsze każ-
de dziecko, i to młodsze, i starsze. 
W skupieniu słuchał tego, co do 
niego mówiono - dziecięcych po-
glądów, zmartwień, snów, a nawet 
poezji, i nigdy się nie wyśmiewał. 
Stary Doktor rozmawiał i  bawił się 
z podopiecznym, tak jakby sam był 
jednym z nich. Nigdy nie był protek-
cjonalny i snobistyczny.

Życie w Domu Sierot płynęło 
spokojnie, pośród śmiechów i za-
baw dzieci, lecz pewnego wieczoru 
próg tego domu przestąpił niepro-
szony gość. Do sierocińca niczym 
huragan wtargnęła Okrutna Wojna. 
Dwukrotnie wygoniła wychowan-
ków z ich domu.  W piękny sierpnio-
wy dzień, gdy zewsząd słychać było 
śpiew ptaków i szum drzew, w po-
wietrzu unosił się słodki zapach 
kwiatów, a twarze ludzi głaskały 
ostatnie promienie letniego słońca  
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Okrutna Wojna pojawiła się trzeci 
raz, pokazując swe najpotworniej-
sze oblicze.  Dzieci wraz z swym 
opiekunem zostały przewiezione na  
plac przeładunkowy, a stamtąd wie-
zione w straszne miejsce - do obo-
zu zagłady w Treblince. Wiedziały, 
że idą na śmierć. Dzieci miały na 
sobie najlepsze ubrania, śpiewały 
radosną piosenkę, w górze powie-
wał sztandar. Doktor, przygarbiony, 
zasępiony i pierwszy raz bez weso-
łych iskier w oczach, niósł na rękach 
malca, za nimi szło ponad dwieście 
dzieci. 

Janusz Korczak - nasz  Stary 
Doktor, mógł uciec i uratować się, 
ale nigdy nie zostawiłby dzieci, 
które kochał nad życie. W orszaku 
zmierzającym do drzwi kremato-
rium zadeptano nadzieję, podważo-
no wiarę, ale prawdziwej miłości nie 
można było rozerwać.

Aleksandra Sobiech
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Zreformować świat, to znaczy
zreformować wychowanie…

W tegoroczne Święta poza cza-
sem spędzonym przy rodzinnym 
stole, wiele chwil spędziłam, robiąc 
plakaty z cytatami myśli Janusza 
Korczaka. Czas ten nie jest w mojej 
ocenie stracony, ponieważ obco-
wanie z myślami patrona roku 2012 
skłoniło mnie do wielu refleksji na 
temat rodziny. Później pomyślałam, 
że warto te refleksie spisać i oddać 
pracę w ramach konkursu organi-
zowanego w naszej szkole -  może 
się uda. Podążając za myślą Janu-
sza Korczaka – „Zreformować świat, 
to znaczy zreformować wychowa-
nie…”, chciałabym przedstawić kil-
ka refleksji na temat relacji pomię-
dzy rodzicami i dziećmi. 

 
Często nie doceniamy trudu, jaki 

rodzice włożyli w nasze wychowa-
nie. Wielokrotnie się denerwujemy, 
gdy mama każe nam posprzątać 
w pokoju, pozmywać naczynia czy 
zaopiekować się młodszym ro-
dzeństwem. Złościmy się, gdy tata 
nie chce nam pozwolić pójść na 

imprezę czy kupić kolejnej bluzki, 
która za kilka dni dołączy do gro-
na raz założonych w naszej szafie. 
Zbyt aktywne zaangażowanie i kon-
trolowanie dziecka pod każdym 
względem kończy się odsunięciem 
się dziecka od rodziców – dziecko 
szuka miejsca dla siebie i chce do-
konywać własnych wyborów. Brak 
zaangażowania w życie dziecka, 
jego relacje z kolegami czy nawet 
postępy w szkole powoduje to, że 
dziecko czuje się osamotnione 
i szuka instynktownie wzorców, któ-
re mogą okazać się dla niego nie-
odpowiednie. W obu przypadkach 
kształtowanie osobowości dziecka 
odbywa się w sposób nieprawidło-
wy, aspołeczny. Jednak niezależnie 
od tego, jakie mamy relacje z rodzi-
cami, powinniśmy pamiętać, by im 
pomagać. Tak często o tym zapo-
minamy, złościmy się na rodziców, 
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krzyczymy. Niewielu tylko z nas 
zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele 
dzieci chciałoby mieć takich rodzi-
ców jak nasi - troskliwych, opiekuń-
czych. Tak naprawdę wiele jeszcze 
musimy przeżyć, by docenić za-
angażowanie rodziców w nasze 
wychowanie, trud, jaki włożyli w to, 
byśmy mieli co na siebie założyć 
i co zjeść. Najpewniej docenimy ich 
pracę włożoną w naszym dzieciń-
stwie dopiero wtedy, gdy sami bę-
dziemy musieli sprostać wyzwaniu 
wychowania własnych dzieci. 

Każde dziecko chce czuć się 
w rodzinie bezpiecznie, być szczę-
śliwe, chce kochać i być kocha-
nym, bo przecież jak mówią Polacy 
„wszędzie dobrze, ale w domu naj-
lepiej”. Możemy się nawet pokusić 
o taką interpretację – „wszędzie do-
brze, ale w rodzinie najlepiej”. Ro-
dzic powinien akceptować dziecko 
takim, jakie ono jest. Powinien ak-
ceptować jego zalety i wady, a złe 
cechy charakteru powinien elimi-
nować w procesie wychowawczym. 
Nie można jednak mylić akceptacji 
z bezkrytycznym spojrzeniem na 

dziecko. Dobrzy rodzice dostrzegają 
nawet najmniejsze osiągnięcia, ale 
również upominają dziecko, gdy po-
stępuje źle. System kar i nagród po-
zwala zrozumieć, które zachowania 
są dobre, a które złe. Rodzic powi-
nien również wymagać od młodego 
człowieka zaangażowania w czyn-
ności codzienne. Starsze dziecko 
często podejmuje taką inicjatywę 
samo. Narzucając dziecku obo-
wiązki, uczy się je samodzielnoś- 
ci i sumienności. Kolejnym etapem 
wychowania jest budowanie zaufa-
nia w relacjach rodzic – dziecko 
i nauka rozsądnego wykorzystana 
oferowanej swobody.

Ważne jest, by rodzice w proce-
sie wychowywania uznawali prawa 
dziecka. Szanowali jego indywidual-
ność, respektowali tajemnice, sza-
nowali działania. Ważne, by dużo 
rozmawiać z dziećmi, tłumaczyć im, 
które postawy są społecznie akcep-
towane, a które nie. Kiedy dziecko 
pyta, dlaczego nie ma postępować 
w taki, a nie inny sposób, najgorszą 
odpowiedzią, jaką może usłyszeć 
jest : „Bo nie”. Kiedy nie wyjaśnimy 
dziecku, jaki popełniło błąd i dla-
czego nie powinno tak postępować, 
nie będzie mogło się poprawić, bo 
nie zrozumie, co jest złego w jego 
zachowaniu. Równie ważne, by ro-
dzice byli zgodni i konsekwentni 
w swoich postanowieniach w sto-
sunku do dziecka. Jeżeli mama za-
brania zjedzenia kolejnego cukierka 
tuż przed obiadem, tata również 
nie może dziecku na to pozwolić. 
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Jeśli jednak postąpi inaczej, dziec-
ko otrzymuje sygnał, że tata jest 
bardziej pobłażliwy i dodatkowo nie 
liczy się ze zdaniem matki, co może 
spowodować zaburzenia w relacji 
dziecko – matka. 

Kiedy rodzice są nadopiekuńczy 
i pozwalają dziecku na wszystko, 
na co ma ochotę, ulegają najdziw-
niejszym żądaniom dziecka, czę-
sto rezygnując ze swoich potrzeb, 
proces wychowawczy również jest 
zaburzony. Zaczynają tolerować 
zachowania powszechnie nieak-
ceptowane – nie przeszkadza im 
bicie innych dzieci czy niszczenie 
przedmiotów. Dodatkowo często 
nie ustalają dzieciom zasad i ogra-
niczeń dotyczących ich postępowa-
nia lub nie egzekwują ich. W konse-
kwencji dziecko przeżywa szok, gdy 
znajdzie się w grupie. Nie może się 
odnaleźć w tej sytuacji, bo nie jest 
już w centrum uwagi, więc sowim 
zachowaniem próbuje przyciągnąć 

uwagę innych. Dodatkowo musi re-
spektować zasady obowiązujące 
w danej społeczności,  których nie 
było w domu. Często w szkole spra-
wia problemy wychowawcze, bo ro-
dzice dla wszystkich jego zachowań 
szukali usprawiedliwienia.

Janusz Korczak uważany jest za 
człowieka, który jako jeden z pierw-
szych zapoczątkował batalię o pra-
wa dziecka. Wiele mówił na temat 
wychowania dzieci. Bardzo często 
podkreślał fakt, że dziecko, żyjąc 
w świecie dorosłych, jest od nich 
uzależnione, a tym samym wska-
zywał, że pozycja dziecka jest nie-
porównywalnie gorsza od pozycji 

dorosłego. Doskonale wiedział, 
że doświadczenia zdobyte w ro-
dzinnym domu wpływają na dalsze 
postępowanie w samodzielnym, 
dorosłym życiu. W związku z tym 
wskazywał potrzebę uznania dziec-
ka za w pełni wartościowego czło-
wieka już od momentu narodzin, 
propagując zdanie, które stało się 
hasłem roku 2012 – „ Nie ma dzie-
ci - są ludzie” („ale o innej skali po-
jęć, innym zasobie doświadczenia, 
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innych popędach, innej grze uczuć. 
Pamiętaj, że my ich nie znamy.”). 

W przedstawionej przez Korcza-
ka koncepcji systemu wychowaw-
czego znajduje się wiele cennych 
porad wskazujących, jak mądrze 
i skutecznie opiekować się dziec-
kiem i jak obdarzać go miłością – 
miłością rozumną, sensowną, a nie 
krzywdzącą. Chociaż proces wy-
chowania jest długotrwały, złożony 
i nie ma jedynej dobrej drogi wycho-
wania, ważne jest w naszym życiu 
sięganie do porad Janusza Korcza-
ka. Są one  doskonałym przewod-
nikiem nie tylko dla rodziców, ale 
również wychowawców, nauczycieli 
i opiekunów. 

Do najbardziej znanych poglą-
dów Janusza Korczaka, zwanego 
Starym Doktorem, można zaliczyć:  
potrzebę indywidualnego podejścia 
wychowawcy do każdego dziecka, 
zauważenie i podkreślanie wyjątko-
wej roli dziecka w życiu społecznym 
oraz akcentowanie i przestrzeganie 
praw dziecka. Korczak nieustannie 
podkreślał fakt, że dziecko, w żad-
nym momencie swojego życia, nie 
może być traktowane przedmioto-

wo. Zwracał uwagę na to, że nie-
dopuszczanie dzieci do spraw co-
dziennych oparte na przekonaniu, 
że są zbyt małe i niedoświadczone, 
może mieć negatywne skutki w ich 
dorosłym życiu. Stosunek do dzieci 
opiera się na podstawowych ludz-
kich wartościach, jakimi są: piękno, 
prawda, sprawiedliwość, szacunek, 
godność i miłość do bliźniego. Wie-
lokrotnie apelował do wychowaw-
ców, aby zatroszczyli się o podsta-
wowe prawa dziecka. Podkreślał, że 
dzieci są jednostkami zasługujący-
mi na szacunek. O swoich prawach 
mogą dowiedzieć się z wiersza 
Marcina Brykczyńskiego – „Prawa 
dziecka”. Rozpoczyna się on słowa-
mi : 

„Niech się wreszcie każdy dowie 
i rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek - tyle, 
że jeszcze mały.”,
które nawiązują do myśli Janusza 
Korczaka będącej hasłem roku 
2012. 

Wciąż aktualny jest napisany 
w XIX w. przez Janusza Korczaka 
Apel Twojego Dziecka w którym 
Stary Doktor zawiera w niezbędne 
wskazówki na temat wychowania.

O aktualności podglądów Janu-
sza Korczaka przekonujemy się na 
co dzień. Już na stałe wpisały się 
one w polską pedagogikę. W 1946 
roku powstał Komitet Korczakow-
ski, a setna rocznica urodzin Stare-
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go Doktora została zapisana przez 
UNESCO do kalendarza pamięt-
nych dat. I chociaż dla wielu z nas 
wychowywanie dzieci zgodnie 
z myślą Starego Doktora wydaje 
się trudne, nigdy nie należy zapomi-
nać, że od tego, jak my wychowamy 
nasze dzieci, będzie zależał świat, 
w którym będziemy się starzeć. 

Rozważania te chciałabym za-
kończyć dwoma cytatami myśli 
Janusza Korczaka z plakatów, któ-
re przygotowywałam. Najbardziej 
utkwiły w mojej pamięci. 

„Dziecko chce być dobre,
jeżeli nie umie - naucz,
jeżeli nie wie – wytłumacz,
jeżeli nie może – pomóż.”

 Janusz Korczak ukazuje nam 
dziecko jako istotę dobrą, a przy-
czyn zła powinniśmy doszukiwać 
się w nas samych – rodzicach, 
opiekunach, wychowawcach. Drugi 
cytat, w mojej opinii, nie wymaga 
żadnego  komentarza. Może stać 
się dla nas zachętą do rozsądnego 
wychowania naszych dzieci i puen-
tą tych rozważań. 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat” 

Beata Szturemska
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