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ŻYCZENIA WIELKANOCNE 

 

Z okazji Wielkanocy życzymy wszystkim Ósemkowiczom, Dyrekcji, Gronu 

pedagogicznemu oraz Pracownikom administracyjnym i obsługi radosnych 

(mimo wszystko), spokojnych Świąt, chwil wytchnienia, relaksu i refleksji. 

Liczymy, że ten czas doda wszystkim sił do pracy i realizacji planów.   

Redakcja 

 

 

 

 

rysunek autorstwa Marty Bodak z klasy 1cG 



OŚMIORNICA 

 

kwiecień 2020 

 

STUDNIÓWKA 2020 

 

 

Tegoroczni maturzyści obchodzili swoją studniówkę 18 stycznia br. w centrum 
wykładowym Politechniki Poznaoskiej, nie wiedząc wtedy jeszcze, że czasu do 
egzaminu dojrzałości zostało o wiele więcej niż 100 dni. Jednakże to nie 
odległośd do matury jest istotna, a wspomnienia powstałe tamtej nocy, których 
uczniom oraz nauczycielom obecnym na imprezie studniówkowej nie odbierze 
nikt. 

 
“Poloneza czas zacząd!”- te słowa zabrzmiały przed rozpoczęciem jednego 
z najważniejszych elementów wieczoru, a mianowicie wspomnianego poloneza, 
którego na studniówce nie mogło zabraknąd, kooczącego przemówienie Pana 
Dyrektora, który uroczyście otworzył studniówkę o godzinie 19.00. Maturzyści 
wraz z nauczycielami dumnie kroczyli w rytm muzyki, dzieląc się na dwa rzędy, 
które prowadzili Pan Dyrektor Marek Grefling oraz Pani Wicedyrektor Alicja 
Wośkowiak-Koped. Pierwsze dźwięki walca wypełniły salę tuż po wykonaniu 
całej choreografii poloneza, nad którą długo przed imprezą pracowali wuefiści. 
Uroczysty taniec zakooczył się gromkimi brawami obserwujących całe zdarzenie 
rodziców.  

 
Wspólna kolacja uczniów oraz Grona Profesorskiego poprzedzała moment, 
w którym przewodniczący klas w ramach podziękowania za lata nauki 
poczęstowali nauczycieli tortem, a Kasia Plewa wraz z Arturem Frankiewiczem 
powiedzieli w imieniu wszystkich maturzystów parę słów skierowanych do 
grona pedagogicznego. Po wspólnym posiłku wszyscy zebrali się w głównej sali, 
by wysłuchad przygotowanej części artystycznej. Uczniowie zaprezentowali 
największe hity sceny muzycznej, widownia śpiewała razem z nimi i kołysała się 
w rytm muzyki. Po występach nastąpiło uroczyste pasowanie uczniów na 
maturzystów, podczas którego kolejno klasy wykrzykiwały wybrane przez siebie 
sentencje łacioskie, a wychowawcy po powiedzeniu paru słów o swoich 
wychowankach wręczali im symboliczne koniczynki. I tym właśnie sposobem 
zakooczyła się częśd oficjalna studniówki.  

 
Taocom nie było kooca, nie tylko uczniowie królowali na parkiecie, ale również 
nauczyciele dołączyli się do wspólnej zabawy. Muzyka była dla każdego, DJ 
zadbał o obecnośd zarówno najnowszych hitów, jak i imprezowych klasyków.  
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Podczas imprezy była możliwośd zrobienia sobie zdjęd ze znajomymi 
w specjalnie do tego przygotowanej budce, ale też klasy kolejno podchodziły do 
zdjęd z wychowawcami, robionych przez wynajętego fotografa. Najwytrwalsi 
uczniowie opuścili budynek Politechniki Poznaoskiej o godzinie 2.30 w nocy, 
kiedy to oficjalnie impreza studniówkowa dobiegła kooca. 

 

Aleksandra Olender z klasy 3G 
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Kilka zdjęć z aparatu Pani profesor Marii Aleszczyk: 

 

 

Pan dyrektor Marek Grefling w towarzystwie redakcji „Ośmiornicy” 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEO JĘZYKA OJCZYSTEGO 

 

Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego jest obchodzony 21 lutego na całym 
świecie. Data ta została ustanowiona przez UNESCO i jest związana 
z tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce podczas pokojowej 
demonstracji  w 1952 roku w Bangladeszu. Zginęło wtedy pięciu studentów 
domagających się nadania ich ojczystemu językowi statusu urzędowego. Ten 
wyjątkowy dzieo ma zwracad uwagę na troskę o języki oraz zachowanie ich 
różnorodności. 
 
VIII LO w Poznaniu również, jak co roku, przyłączyło się do obchodów tego 
święta. Uczniowie z klas pierwszych zrealizowali z tej okazji wiele ze swoich 
pomysłów. Na szkolnych korytarzach znalazły się plakaty z tradycyjnymi 
polskimi przysłowiami oraz ciekawymi historiami dotyczącymi ich początków. 
Z wiklinowego  kosza można było wylosowad karteczkę ze słowem z określonej 
gwary polskiej oraz jego znaczeniem. Specjalnie na ten dzieo zorganizowane 
zostały również kreatywne konkursy zachęcające do zabawy, a jednocześnie 
pozwalające na poznanie ciekawych, nieznanych dotąd informacji o języku 
polskim. Zadania przygotowane przez pierwszaków dotyczyły między innymi 
archaizmów i neologizmów. Tego dnia można było poznad również 
pochodzenie wielu imion, które są używane do dziś. Czytając ciekawostki 
z plakatów, uczniowie mogli w przyjemny sposób spędzid przerwy pomiędzy 
lekcjami. Zdobywanie wiedzy sprawiło im dużo radości. 
 
Międzynarodowy Dzieo Języka Ojczystego powinien przypominad o roli języka 
polskiego w życiu każdego Polaka, ponieważ to właśnie z nim związane jest 
dziedzictwo kulturowe. Cytując słowa Mikołaja Reja: ,,A niechaj narodowie 
wżdy przestronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.'', należy o tym 
pamiętad. 

 

Hanna Fajfer z klasy 1eG 
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MDJO w NASZEJ SZKOLE 
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DEBATA z OKAZJI    Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

 

Dwudziestego lutego uczniowie z klas 3E oraz 3G wybrali się, z inspiracji                               
i w towarzystwie pani prof. Hanny Posadzy-Tomczak, na debatę „Język a wykluczenie” 
organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodzono 
w ten sposób już po raz czwarty. W tegorocznej dyskusji wzięli udział: prof. Inga 
Iwasiów - literaturoznawczyni, prof. Danuta Krzyżyk - językoznawczyni, dr Margaret 
Ohia-Nowak - polonistka oraz Jacek Dehnel - pisarz. Zaproszeni goście rozmawiali 
o językowych mechanizmach wykluczenia w poznaoskim Centrum Kultury Zamek. 
Uczestnicy spotkania zastanawiali się, kto, kogo i z jakiego powodu wyklucza, jakie są 
obszary wykluczenia i dyskryminacji oraz dyskutowali na temat wpływu języka na 
stereotypy. Prowadząca, prof. Ewa Kołodziejek, zaznaczyła na początku, że jego 
najistotniejszym atrybutem jest społeczny charakter, co najmocniej wybrzmiało 
w trakcie debaty. 
 
Spotkanie oficjalnie rozpoczął Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania, a słowo 
wstępne wygłosiła prof. Katarzyna Kłosioska, przewodnicząca działającej przy 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk Rady Języka Polskiego, w którym zapowiedziała 
kampanię społeczną "Ty mówisz - ja czuję. Dobre słowo - lepszy świat". Następnie 
paneliści przedstawili swoje zdanie na główny temat debaty, odnosząc się do niego 
bardzo osobiście. Pisarz Jacek Dehnel mówił o swojej orientacji seksualnej, 
dr Margaret Ohia-Nowak o stygmatyzacji powodowanej ciemniejszym kolorem skóry, 
prof. Inga Iwasiów dużo uwagi poświęciła użyciu feminatywów w języku polskim, 
a prof. Danuta Krzyżak skupiła się na agresji słownej, podkreślając, że prawie 80 
procent uczniów doświadczyło jej różnych form ze strony rówieśników lub 
nauczycieli. Z niepokojem stwierdziła również, że stajemy się na nią mniej wrażliwi, 
przesuwają się granice przyzwolenia na niestosowne zachowania.  
 
Wydźwięk tych wystąpieo był jasny - należy szanowad każdego człowieka, bez 
względu na to, kim jest. Dyskusja, która po nich nastąpiła, niewątpliwie skłoniła nas 
do dalszych rozważao na temat różnych wykluczeo językowych i ich skutków, jednak 
uważam, że byłaby bardziej interesująca, gdyby w sali, wśród panelistów bądź na 
widowni, znajdowała się osoba o innych poglądach. Niemniej jednak, to wydarzenie 
stało się dla nas niezwykle ważną inspiracją do rozmowy i dzielenia się swoimi 
przemyśleniami na lekcji języka polskiego, co było bardzo wartościowym 
doświadczeniem.  
 
Aleksandra Puk z klasy 3G 
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„JĘZYK A WYKLUCZENIE” 

Dwudziestego lutego br. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w debacie “Język                            

a wykluczenie”. W dyskusji głos zabrali: prof. Ewa Kołodziejek – prowadząca, 

prof. Inga Iwasiów, prof. Danuta Krzyżyk, dr Margaret Amaka Ohia-Nowak, Jacek 

Denhel.  

Na początku paneliści mieli okazję przedstawid swój punkt widzenia oraz doświadczenia 

związane z tematem debaty. Szczególnie zaciekawiła mnie opowieśd przedstawiona przez 

dr Margaret Amaka Ohia-Nowak. Doktor opowiedziała, że każdego dnia ludzie wytykają ją 

palcami i zwracają na nią uwagę, ponieważ ma inny odcieo skóry niż większośd 

społeczeostwa w Polsce. Nie sądziłem, że w obecnych czasach nadal jest to takim 

problemem. Byłem przekonany, że ze względu na procesy globalizacyjne młodsze pokolenie 

nie zwraca już takiej uwagi na pochodzenie i różnice w wyglądzie. Członkostwo Polski w Unii 

Europejskiej także mocno przyczyniło się do zmiany struktury naszego społeczeostwa - 

można zauważyd więcej przedstawicieli innych ras. Mam nadzieję, że będzie to stałym 

trendem, a Polacy wykażą się otwartością i tolerancją. Jak zauważa doktor Ohia-Nowak, aby 

sytuacja mogła ulec zmianie, ważna jest edukacja i przyjazne podejście do drugiego 

człowieka. 

Profesor Inga Iwasiów z kolei zwracała uwagę na używanie żeoskich form zawodów i tytułów. 

Panelistka zachęcała do używania feminizmów w codziennym życiu.  Zdaniem profesor 

ważne jest, by budowad wypowiedź, nie wykluczając kobiet. Historycznie przyjęło się 

pomijanie form niemęskoosobowych w liczbie mnogiej, mówiąc np. o zawodach,                               

a przecież dodanie do wypowiedzi formy niewykluczającej nie wymaga dużego wysiłku. 

Mówienie “Polki i Polacy” czy też “nauczycielki i nauczyciele” jest w tym przypadku 

dowodem uprzejmości wobec drugiego człowieka i formą okazania szacunku.  

Po wygłoszeniu przez każdego z panelistów monologu rozpoczęło się zadawanie pytao. 

Moim zdaniem, był to najciekawszy moment debaty, gdyż doszło wówczas do zderzenia 

różnych punktów widzenia. Podczas dysputy padło m. in. pytanie o używanie słowa Murzyn. 

Pani zadająca pytanie zwróciła uwagę, że w jej młodości było to jedyne słowo, którym 

określało się osobę o ciemniejszym kolorze skóry. Nie było ono wtedy nacechowane 

negatywnie, tymczasem w obecnych czasach nie wiadomo, czy należy używad tego 

określenia. Dr Margaret Amaka Ohia-Nowak uznała, że lepiej unikad takiego sformułowania, 

ponieważ jest ono powiązane z różnymi powiedzeniami, jak np. sto lat za Murzynami, które 

mają negatywny przekaz. Ostatecznie doktor doszła do konkluzji, iż najlepiej stwierdzid, że 

ktoś jest czarny. W ten sam sposób mówi się po angielsku - black people. Zaskoczyły mnie 

takie wnioski, ponieważ przez wszystkie lata nauki słyszałem, że powiedzenie, iż ktoś czarny,  
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jest obraźliwe. Po dłuższym przemyśleniu uważam, że taka forma jest prosta i właściwa, 

jednak ważne jest, by wyedukowad społeczeostwo, by stało się to standardem.  

Na koniec dyskusji prowadząca panel doszła do wniosku, że warto, aby każdy zmieniał swoje 

najbliższe otoczenie. Dzięki aktywnej postawie możemy mied wpływ na otaczającą nas 

rzeczywistośd. Ważne jest, by zwracad uwagę, gdy ktoś używa form obraźliwych lub opiera 

się na stereotypach. Moim zdaniem, takie publiczne dyskusje  i działania mogą przyczynid się 

do zmiany polskiego społeczeostwa i większej otwartości na innych. Jednak by były one 

skuteczne, muszą byd prowadzone na większą skalę i docierad do różnych warstw 

społecznych. 

Jakub Lisek z klasy 3G 
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„HAMLET”  w  WYKONANIU  „PROSCENIUM” 

 

Przyjśd albo nie przyjśd na kolejny spektakl koła Proscenium? Po ich ostatnim występie, zdaje się, że 

odpowiedź na to pytanie nie będzie już dla nikogo zagadką.  

Grupa uzdolnionych uczniów, na czele z konsekwentną i równocześnie troskliwą profesor Anetą 

Cierechowicz, po raz kolejny udowodniła, że także  ścisłowcy mogą tworzyd sztukę. Ich 

wielotygodniowe przygotowania i zaangażowanie przyniosły niesamowite efekty na ósemkowej 

scenie. Szczególny zachwyt wzbudziła perfekcyjna rola Szymona Kuny, tytułowego Hamleta. Młody 

aktor nie tylko wcielił się w wybitną postad stworzoną przez Szekspira, ale także nadał jej swój 

własny, oryginalny posmak - połączenie młodzieoczej arogancji z ogromną wręcz charyzmą, 

zagubiony w swoim życiu indywidualista, który pragnie jedynie pomścid ukochanego ojca. Szymon 

swoją kreacją dramatycznego bohatera oszołomił całą widownię, jednocześnie gwarantując, że wyjdą 

oni ze spektaklu z nową wizją Hamleta.  

Na gromkie brawa zasługuje również Anna Pietrzak, która nadała życia szekspirowskiej ukochanej 

Hamleta - słodkiej Ofelii. Ania doskonale wiedziała, jak połączyd delikatnośd tej postaci, z jej 

kobiecością, jej miłośd oraz pragnienie młodego kochanka z przerażeniem i obawą, jaką w niej budził. 

Na scenie zobaczyliśmy wybuchową mieszankę, którą z idealnie odegranymi gestami, mimiką 

i słowami zdołała okiełznad osiemnastoletnia zaledwie Anna. Jestem przekonana, że wszyscy 

odczuwamy wielki żal w związku z ukooczeniem przez nią szkoły, co jest równoznaczne z odejściem 

z Proscenium - mamy jednak nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy mieli przyjemnośd oglądad ją na 

scenie! 

Dobrym zrządzeniem losu nie będziemy się musieli martwid lukami w kadrze. Julia Przygocka, 

pierwszoklasistka, która także wcieliła się w rolę Ofelii, a również jej wiernej przyjaciółki Hermiony 

(wtedy gdy Ofelię grała Ania), zaprezentowała nam jeden z lepszych debiutów, jakie mogliśmy 

podziwiad na ósemkowej scenie. Julka nie tylko powołuje do życia fikcyjną postad, ale i dzieli się jej 

emocjami z widownią - nie sposób było się nie wzruszyd podczas pożegnania Ofelii z bratem 

Laertesem (w również niesamowitym wykonaniu Kuby Pituły). Możemy więc spad spokojnie, bo Julia 

dała nam niezaprzeczalny dowód, że Anna doczekała się godnej siebie następczyni.  

„Hamlet” w interpretacji koła Proscenium dodał sztuce świeżości i nutę współczesnego spojrzenia. 

Wszyscy aktorzy zasługują na szczerą pochwałę: 

- Karol Wesołowski w roli rezolutnego, ale i zawstydzonego swoją zbrodnią króla (niestety, 

również po raz ostatni na scenie Proscenium), a także wierny pomocnik Pani reżyser Anety 

Cierechowicz; 

- Jakub Pituła jako oddany rodzinie, łatwo poddający się emocjom Laertes  (także po raz 

ostatni); 

- Maksymilian Łepski jako zdystansowany i pragmatyczny, niezastąpiony towarzysz Hamleta; 

- Michalina Tężycka wcielająca się w przytłoczoną złym losem królową; 

- Jakub Stankowski jako Poloniusz, doradca króla oraz ojciec Ofelii i Laertesa (po raz ostatni na 

scenie ósemki);  
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- Julia Kardasz w roli uroczej i lojalnej pokojówki; 

- Wiktor Czarny i Jan Majchrzak jako impertynenccy grabarze, wzbudzający zachwyt widowni 

swoim poczuciem humoru; 

- Mateusz Gil jako Gildenstern, przyjaciel księcia Hamleta; 

- Jędrzej Kozak wcielający się w Rozenkranca, przyjaciela i towarzysza księcia Hamleta; 

- Adam Naumiec jako lojalny dworzanin Ozryk; 

- Aleksandra Szymaoska i Marcel Słotwioski kolejno w rolach Korneliusza i Fortynbrasa, 

lojalnej straży króla; 

- Anna Pietrzak w roli Ofelii; 

- Julia Przygocka w roli Hermiony i Ofelii; 

- Szymon Kuna w tytułowej roli Hamleta. 

 

Gratulujemy młodym aktorom! 

Aleksandra Szymaoska z klasy 2C 
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GDYBY NIE BYŁO KORONAWIRUSA…. 

WIELKANOC – JEDNO ŚWIĘTO, WIELE UROCZYSTOŚCI 

 

Semana Santa, czyli Wielki Tydzieo w Hiszpanii 

Obchody Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii 

są niezwykle barwne i głośne. Zaczynają się 

już w Niedzielę Palmową i gromadzą na 

ulicach każdego hiszpaoskiego miasta 

tysiące wiernych, biorących udział 

w ogromnych procesjach. Z  uroczystości 

najbardziej słynie znajdująca się na 

południu kraju Sewilla, gdzie liczba 

organizowanych procesji sięga nawet 300. Nad ich organizacją czuwają bractwa religijne 

zwane cofradías, które przygotowują się do obchodów Wielkanocy niemal przez cały rok. 

Pochody odbywają się zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, przy zgaszonych latarniach - ulice 

rozświetlają jedynie płomienie świec. Częśd procesji odbywa się przy akompaniamencie 

bębnów, podczas gdy innym towarzyszą melodie intonowanych pieśni religijnych. Uroczyste 

przemarsze trwają zazwyczaj kilka godzin, przemieszczając się wolno ulicami miast 

wypełnionymi zapachem kadzidła.  Jednym z najważniejszych elementów pochodów są 

przyozdobione kwiatami pasos, czyli grupy rzeźb przedstawiające biblijne sceny związane 

z Męką Paoską. Ruchome ołtarze mogą ważyd nawet tonę, dlatego niosą je zwykle grupy 

mężczyzn, tzw. costaleros. Pozostają oni niemalże niewidoczni, gdyż znajdują się pod 

niesioną na swoich barkach platformą. Wokół pasos można dostrzec zakapturzone postaci 

żałobników ubranych w habity, czyli nazarenos. Ich strój zakrywający ciało i zakooczony 

stożkowatym kapturem jest wyrazem pokuty. Nazarenos dzielą się na kilka grup, z których 

każda ma inne zadanie – jedna niesie palące się gromnice, inna trzyma na ramionach 

drewniane krzyże, zaś kolejne grupy niosą przedmioty należące do bractw, takie jak księgi czy 

insygnia.    

Świętowanie w Czechach 

U naszych sąsiadów tylko jeden dzieo w tygodniu wielkanocnym nosi miano wielkiego – jest 

nim Wielki Piątek. Pozostałe dni natomiast określane są kolorami - Czesi obchodzą  czarną 

środę, zielony czwartek  i białą sobotę. W Niedzielę Palmową, nazywaną niedzielą kwiatową, 

w kościołach święci się bazie. W Wielkim Tygodniu w Czechach bardzo często organizowane 

są świąteczne jarmarki, na których można kupid pisanki, drewniane figurki, cukierki oraz 

"pomlazkę", czyli rózgę splecioną z wierzbowych gałązek. Tymi rózgami w Poniedziałek 

Wielkanocny chłopcy smagają dziewczyny,   w zamian otrzymując pisanki lub słodycze. Jedną 

z tradycyjnych czeskich potraw są „judasze” – ciasteczka z mąki pszennej oblane miodem. 
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Egzotyczna Wielkanoc 

A jak obchodzi się święto Zmartwychwstania Paoskiego na 

Jamajce? Wielki Czwartek mieszkaocy wyspy obchodzą 

podobnie jak Polacy andrzejki. Otóż kultywowana jest tam 

tradycja wróżenia z jajek. Jamajczycy wylewają białko jajka na 

gorącą wodę po to, by w Wielki Piątek odczytad z niego swoją 

przyszłośd. Niedziela Wielkanocna na Jamajce jest spędzana 

rodzinnie, przy suto zastawionych stołach. Tradycyjną potrawą 

jest Easter Bun - ciasto z rodzynkami i kandyzowanymi owocami, które przypomina piernik. 

Różni się jednak pewnym dodatkiem - żółtym serem, którym przekłada się słodki przysmak. 

Kolejną ciekawostką wyróżniającą święta na Jamajce na tle innych paostw jest fakt, że 

wspólne świętowanie odbywa się… na plaży! To tam rodziny spotykają się, bawią i ucztują, 

pływają w morskiej wodzie oraz puszczają latawce. 

 

Małgorzata Przybytkowska z klasy 1eG 

 

 

 

WOBEC PANDEMII 

 

AMERYKAOSKI SEN 

 

Zawieszenie zajęd było nieoczekiwane. Ani my, ani nauczyciele nie byliśmy na to realnie 

przygotowani. Szkoła funkcjonuje już w ten sposób od 10 marca i w tym czasie udało się nam 

wypracowad kilka rozwiązao. To wymagało przestawienia nie tylko formy naszych zajęd, ale całego 

systemu pracy.   

W imieniu SzRU przygotowałem ankietę, w której mogliśmy się wypowiedzied na temat różnych 

propozycji zdalnej pracy. Tak naprawdę obecne rozwiązania, przynajmniej formalnie, zawierają 

większośd z naszych propozycji.  

Działanie takie to jedno, ale nasze plany to drugie. We wtorek 9 marca, ostatni dzieo, w którym 

byliśmy na normalnych zajęciach w szkole, złożyłem w sekretariacie dwa pisma: jedno dotyczące 

organizacji nowych wydarzeo i drugie  - tzw. list ekologiczny. Tydzieo wcześniej przygotowałem 

6 propozycji dla SzRU na nowy semestr. Niektórzy nazwaliby to „Szóstką Wojciechowskiego”, 

niektórzy „Planem naprawczym”, ale dla mnie to przede wszystkim realizacja moich obowiązków. 

Wszystkie sześd pomysłów to:  
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1. Wniosek o udostępnienie nauczycielskiego planu lekcji. 

2. List ekologiczny – propozycja zmian, aby szkoła była jak najbardziej proekologiczna. Przede 

wszystkim chcieliśmy, aby zrezygnowad z jednorazowych plastikowych naczyo, sztudców itp. 

3. Organizacja debaty politycznej na wybrany przez Was temat.  

4. Organizacja Q&A z samorządem. 

5. Organizacja „I have a dream festival” – największego w historii SzRU (i może jakichkolwiek 

samorządów szkolnych) wydarzenia. 

6. Wprowadzenie listy poprawek do statutu i innych dokumentów szkolnych. 

Częśd z tych propozycji jest teraz niemożliwa do realizacji. Zorganizowanie debaty było niemożliwe – 

jej termin przypadał 16 kwietnia. Festiwal „I have a dream” stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli uda 

nam się to w ogóle zrealizowad, trzeba liczyd się z terminem wrześniowym. Dla mnie to wydarzenie 

miało byd nowym otwarciem. Największe, najbardziej efektowne i autentycznie ciekawe. O formie 

dyskutowaliśmy długo, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się, aby festiwal przybrał formę koncertu 

charytatywnego.  Koronawirus pojawił się wtedy, gdy mieliśmy ustalad dokładniej plan działania. 

Pozostałe propozycje są tymczasowo odłożone na bok, a w sprawie poprawek do statutu - mam 

nadzieję, że nasze propozycje uda się wprowadzid. 

Ostatnio SzRU spotkało się na pierwszym zdalnym zebraniu samorządu. To było nasze najdłuższe 

spotkanie. Dyskutowaliśmy o naszych projektach, ale i o aktywności. To nie pierwszy raz, kiedy 

poruszamy ten temat.  

Długo zastanawiałem się nad tym problemem. Z jednej strony może chodzid o formę czy tematykę 

tego, co robimy. Z drugiej strony może to kwestia braku ciekawych pomysłów czy energii. Może 

forma nieodpowiednia? Różnych odpowiedzi będzie dokładnie tyle, ilu osobom zada się to pytanie.  

Ale dużo wynikad będzie z tego, w co uwierzymy. Noam Chomsky – znany językoznawca i ekspert                    

w dziedzinie komunikacji, w serii wywiadów nazwanych „Requiem for the american dream” 

(Requiem dla amerykaoskiego snu) głosił upadek tytułowego poglądu. „Amerykaoski sen” głosił, że 

dzięki wolności każdy może przez pracę i poświęcony czas dorobid się, żyd dostatnio i szczęśliwie                       

i - ogólnie rzecz biorąc - byd człowiekiem spełnionym. Jest to jednak niezwykle utopijna wizja, 

sprzedawana na masową skalę przez Hollywood. Ale sen amerykaoski już dawno przestał byd 

amerykaoski. Wraz z globalizacją trafił na cały świat. Ideologię amerykaoskiego snu prześmiewcy 

przyrównaliby do zarazy koronawirusa, która opanowała cały świat.  

Jednak amerykaoski sen - pogląd nie ma tylko charakteru negatywnego. Przecież wiara w to, że każdy 

może realizowad marzenia i osiągnąd sukces, jest budująca. Co więcej, jeżeli ktoś uwierzy w to 

szczerze, może byd to jak samospełniająca się przepowiednia. Poza tym amerykaoski sen zna 

przykłady ludzi, którzy przeszli całą ścieżkę „od zera do milionera”. Bill Gates, Steve Jobs, Mark 

Zuckerberg – postacie, które dzięki swoim projektom, a nie dzięki wpływom rodzinnym, osiągnęli 

sukces. Do tej listy można dodad jeszcze Stevena Hawkinga jako wybitny sukces naukowy oraz 

prezydenta Baracka Obamę, który - jak podaje legenda - przeszedł drogę od chłopaka sprzedającego 

hotdogi do Białego Domu. To przykłady dojścia na sam szczyt, ale american dream nie musi byd 

zawsze aż tak spektakularny.  Wystarczy tylko mied dobry pomysł, ambicję i chęci.  

W tym wszystkim jest mały haczyk. American dream to bajka, mit, utopia. Przecież ilu jest na świecie 

tych, którzy „zwyciężyli”, a ilu tych, którzy odpadli z wyścigu nie ze swojej winy. Bo mieli pecha, bo na 

sekundę zaciął się zegarek, bo padał deszcz, bo ktoś znalazł się w niewłaściwym miejscu 

o niewłaściwej porze. Może to nie jest zbyt odkrywcze, ale zawsze jest więcej okazji na wypadnięcie  
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z drogi niż dojechanie do celu. Poza tym, cytując piosenkę Andrzeja Grabowskiego:  „jak ktoś ma 

pecha, to nawet w szczęściu mu się nie farci”. 

W kulturze american dream wypalił zbyt mocne piętno. Zarówno u tych, którzy tworzą jak i tych, 

którzy odbierają. Wszyscy chcą czegoś idealnego, genialnego, wielkiego. Ta swoista megalomania to 

bezpośrednia konsekwencja bezkrytycznej wiary w amerykaoski sen.  

Taka perspektywa jest aż zbyt pesymistyczna. Bo skoro do celu dojeżdża jeden na milion, to może nie 

warto próbowad wcale… Mówcy motywacyjni czy coache powiedzieliby, że przez porażkę człowiek 

więcej się nauczy niż przez sukces, a ta nauka sama w sobie jest wartością, albo też pozwoli osiągnąd 

sukces, gdy spróbuje się po raz drugi. Trochę racji w tym jest. Ale to popadanie z jednego american 

dream do drugiego american dream. „Nie poddawaj się”-  to właśnie esencja tej ideologii. Jedno 

wielkie błędne koło. 

Obserwowanie osób wierzących w american dream może byd czasem nawet zabawne… Aktywista 

wierzy, że pisząc na facebooku „PROTESTUJĘ”, coś w polityce zmieni,  a młody dziennikarz wierzy, że 

dostanie pracę w znanym programie w telewizji czy w radiu i będzie jak  Robert Mazurek (RMF FM),  

Katarzyna Kolenda-Zaleska (TVN), Monika Olejnik (TVN) albo jak Rafał Gębura (7 metrów pod ziemią). 

Programista wierzy, że będzie jak Mark Zuckerberg, tworząc nowego Facebooka, albo jak Bill Gates 

tworzący na nowo system operacyjny. Ludzie naprawdę w to wierzą i gdy zderzą się z realiami, będzie 

to dla nich bolesne.  

Jednak to nie jedyna konsekwencja amerykaoskiego snu. Przekonanie, że każdy, a przede wszystkim  

JA i MOJA grupa, może osiągnąd sukces, ma swoje przełożenie w naszych relacjach społecznych  

i polityce. Wiara, że poglądy, koncepcje, projekty czy całe ideologie mogą zbawid świat, sprawia 

jedynie, że człowiek staje się arogancki, a polityka wygląda tak, jak wygląda. Przekonanie, że JA MAM 

ZAWSZE RACJĘ i „nie wiem, ale się wypowiem”, polaryzacja, łamanie norm tolerancji (ang. mutual 

toleration) i powściągliwości (institutional forbearance) - to wszystko konsekwencje amerykaoskiego 

snu. To, że jakiś polityk nadużywa władzy dla swoich osobistych celów, to skutek jego chamstwa, buty  

i żądzy władzy, ale to, że setki tysięcy osób oddają na niego głos, będąc święcie przekonanymi, że to 

jest właśnie ten  człowiek, wprowadzi „dobrą zmianę”, to konsekwencja american dream. 

Ja nie zabraniam nikomu marzyd. Jak powiedział w swoim charakterystycznym ironicznym tonem 

głosu pewien nauczyciel: „No wiesz, każdy może mied marzenia”. Chodzi tylko oto, aby zmienid 

wektor działania. To nie jest skomplikowane i można dostrzec łatwo, kto jaki wektor przyjmuje. 

A zwroty są dwa: albo cel, albo droga. Dla każdego, kto wybrał „cel” ´ – „toś przepodł”. Ale dla 

każdego, kto wybrał drogę - są dwa wyjścia. Albo się będzie stad, albo się nią pójdzie. Jak będziesz 

stad – „toś przepodł”. Bo historia nie bierze się znikąd, ale powstaje w drodze. 

 

Bartosz Wojciechowski z klasy 2C 
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W PRZERWIE MIĘDZY ZADANIAMI… 

 

Podczas tej, jakby nie patrzed, przerwy od szkoły dostajemy sporo zadao 

wytycznych od nauczycieli ze wszystkich przedmiotów. Myślę, że mimo tego 

każdy co najmniej kilka godzin w tygodniu przesiaduje przed ekranem 

telewizora lub komputera, nadrabiając zaległości w filmach i serialach. Nie jest 

to jednak jedyna dostępna w tym okresie możliwośd obcowania z kulturą. 

W Internecie można znaleźd także świetne przedstawienia teatralne wysokiej 

klasy. Ja do tej pory pokusiłam się o dwie inscenizacje spośród zbiorów 

Narodowego Instytutu Audiowizualnego. 

Pierwszym występem, jaki obejrzałam, były dośd 
popularne "Śluby panieoskie" Aleksandra Fredry 
w wykonaniu aktorów Teatru Narodowego. Jest to 
lekka komedia o zmaganiach pomiędzy płcią 
męską i żeoską. Nieco zalatuje stereotypami, lecz 
uważam, że jest to stały element komedii, także 
współczesnych. Relacje damsko-męskie przecież 
nie zmieniły się tak bardzo przez te kilka wieków 
różnicy pomiędzy naszym pokoleniem a czasami 
Aleksandra Fredry. Autor stworzył niesamowitą 
grę słów pomiędzy bohaterami dramatu. Jego 
dialogi w połączeniu z grą aktorską w wykonaniu 
kwartetu Soliman-Baar-Hycman-Małecki tworzą 

niezapomnianą dawkę śmiechu. Zarówno postaci męskie jak i damskie zostały 
przedstawione w sposób bardzo kontrastowy i karykaturalny, co prowadzi do 
wielu groteskowych sytuacji oraz pozwala aktorom w pełni pokazad swoje 
umiejętności. Mnie bardzo urzekła Kamila Baar-Kochaoska w roli 
charyzmatycznej i upartej Klary. Także jej sceniczny partner Grzegorz Małecki 
wspaniale pokazał, jak wiarygodnie można odegrad rolę nieszczęśliwie 
zakochanego Albina, który wręcz pada do stóp swej ukochanej. Wypełniona 
komizmem akcja była przeplatana monologami Radosta (Jan Englert), które 
wprowadzały bardzo nastrojowe i refleksyjne chwile. Dobre wrażenie wywarła 
na mnie również scenografia, a dokładniej mówiąc, jej organizacja. 
Zaskakującym było to, że ja, jako widz internetowy, znalazłam się niejako 
pośrodku wydarzeo, a wszystkie sceny odgrywały się naokoło kamery, płynnie  
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przechodząc pomiędzy domem a podwórzem. Naprawdę gorąco polecam to 
przedstawienie wszystkim, którzy mają ochotę na dobrą komedię podczas tego 
nieco pesymistycznego okresu. 

Zupełnym przeciwieostwem tego przedstawienia okazał się "Kosmos" 
Gombrowicza w interpretacji 
Jerzego Jarockiego. Nie mogę co 
prawda powiedzied, że się 
nudziłam podczas oglądania, ale 
też nie jest to coś, co można po 
prostu przyswajad swoim 
wzrokiem bez próby interpretacji. 
W przedstawieniu roi się zarówno 
od filozoficznych wypowiedzi 
Witolda, jak i od kontrastowo 
bezsensownych neologizmów, wypowiadanych przez Zbigniewa Zapasiewicza, 
który wybitnie odegrał rolę Leona. Ze względu na ubogą scenografię ja, jako 
widz, byłam zmuszona przykud uwagę właśnie do tych rozmów i monologów. 
Dzięki niewielkiej ilości rekwizytów oraz sterylnym ścianom, mającym na celu 
jakby uporządkowanie przedstawionej rzeczywistości, uwypuklone zostały 
przedmioty, które rozpoczęły całą lawinę podejrzeo.  Podczas oglądania czułam 
się jak główni bohaterowie - usiłowałam posklejad w całośd poszczególne 
poszlaki interpretacyjne przedstawione na scenie, jednak po chwili to, co 
wywnioskowałam, na powrót przestawało mied znaczenie. Po 
ponaddwugodzinnych domysłach zostałam z niczym, powtarzając w głowie 
ostatnie wypowiedziane zdanie, które kompletnie zwaliło mnie z nóg. Wniosek 
jest taki, że przedstawienie nie odstępuje od dzieł Gombrowicza i szokuje 
odbiorcę w równym stopniu. Byd może ktoś z Was, komu bardziej niż mi 
brakuje dogłębnych interpretacji z lekcji języka polskiego, dotrze do sensu tej 
sztuki (o ile w ogóle można mówid o jego istnieniu). 

Jak widad, także w domu można znaleźd naprawdę wiele różnorodnych tekstów 
kultury. Mam nadzieję, że nieco więcej tak zwanej kultury wyższej w postaci 
przedstawieo teatralnych czy operowych bez problemu wypełni lukę czasową 
pomiędzy współczesnymi filmami akcji a serialami. Ich interpretacje także 
zostałyby na pewno docenione w wypracowaniach pisanych na języku polskim 
;) 

Róża Łopusiewicz z klasy 3G 
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KRYZYS KLIMATYCZNY, TRAGEDIA LUDZKOŚCI 
 I ZMIANA PARADYGMATU 

 

Kiedy mówię o klimacie, to opowiadam swego rodzaju historię, niestety opartą 

na faktach. Historię z wieloma wątkami i postaciami, pojedynczymi 

i kolektywnymi. Ostatnim razem, podczas listopadowego wystąpienia, skupiłem 

się na samym sobie - na moim własnym poczuciu złamanej obietnicy na 

przyszłośd. Bo ta przestała byd obietnicą, a stała się groźbą, której również 

wolałbym nie dostrzegad, podobnie, jak czyni to większośd. Dzisiaj, chociaż 

samemu dostrzegam w tym pewną arogancję, powiem coś w imieniu ludzkości. 

Jeden z paradygmatów ekonomii, socjologii czy polityki głosi, że każde następne 

pokolenie będzie żyło coraz lepiej - wspólnie, jako jeden gatunek, możemy 

przeżywad coraz to donioślejsze wydarzenia, stawiad coraz większe, 

przełomowe kroki. Ta obietnica została nam dana gdzieś na przełomie XVIII 

i XIX wieku, kiedy rewolucja przemysłowa zmieniła zasady gry pomiędzy ludźmi 

a resztą rzeczywistości. Wytworzenie się nowej grupy społecznej - kapitalistów 

(z ich fabrykami, taśmami produkcyjnymi, metalem i stalą) oraz nadanie 

produkcji niespotykanej wcześniej skali złożyły cywilizacji pewne przyrzeczenia, 

niektórym mówiły wręcz jak w Biblii: jest dobrze i będzie jeszcze lepiej; po 

prostu utrzymajcie wzrost gospodarczy i korzystajcie z owoców swojej pracy. 

Wyścig po najobfitsze z nich zrodził konkurencję, która nadała kapitalizmowi 

zupełnie obojętną twarz, obojętną na wszystko, co nie ma postaci pnącej się do 

góry krzywej, najlepiej wykładniczej. Oto nastał paradygmat, przemądrzali 

politycy, lobbyści i biznesmeni mówili nam, jak mamy żyd. Egzystencja 

człowieka została w dużej mierze spłycona, pozbawiona refleksji o własnym 

wpływie na otaczający ją świat i zaczęła cenid jedynie to, co mieści się 

w granicach: konsumpcji, wyglądu i kompetencji społecznych. W ciągu co 

najwyżej dwóch pokoleo nastał nowy porządek rzeczy, świt nowej idei. 

Rację bytu nadały jej bogactwa wyciągnięte z ziemi - węgiel, ropa, gaz - 

słowem: paliwa kopalne. Nie dziwię się, że zajmują tak ważną rolę w prawie 

każdym aspekcie życia, że uzależniają od siebie ludzkośd niemal całkowicie. 

Stworzyły przecież wszystkie niezwykłe rzeczy, które nas otaczają, począwszy 

od komputera, na którym to napisałem, a skooczywszy na wieżowcach. 

Pozwoliły pokonad grawitację i podróżowad z niewyobrażalną wcześniej  
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prędkością. Uczyniły również paostwa narodowe bezpieczniejszymi. Zatem 

łatwo jest kochad paliwa kopalne (wyrazy tej miłości co chwilę daje nam nasz 

rząd) i ignorowad coraz gorsze skutki ich wykorzystywania. Zawsze jednak 

przychodzi taki moment, kiedy ignorancja przestaje byd rozwiązaniem, nawet 

pozornym; problem jest już tak wielki, że dotychczasowe koncepcje poprawy 

ludzkiego życia stają się wręcz przepisem na jego zniszczenie. Tym jest dla nas 

obecna chwila. Paradygmat powoli się zmienia - nieskooczony, a wręcz coraz 

szybszy wzrost gospodarczy nie może byd dłużej priorytetem nade wszystko, 

ponieważ w pogoni za nim ludzkośd traci samą siebie - w każdym możliwym 

rozumieniu tych słów. 

To, czego obecnie doświadcza cywilizacja w rozumieniu kolektywnym, jest 

zbliżone do tego, co przeżywają jednostki, bo przecież właśnie z nich się składa, 

z każdej jednej. Czasami słyszę od swoich profesorów porady, że powinienem 

zostad naukowcem, pracowad ciężko i znaleźd rozwiązanie problemu. Pani 

dyrektor w mojej szkole zasugerowała szeroko pojętą fizykę, w domyśle 

chodziło zapewne o jej dziedziny pokrywające się z energetyką - nowe źródła 

energii albo chociaż minimalizacja jej strat z obecnie istniejących. To wszystko, 

oczywiście, byłoby krokiem w dobrą stronę, jednakże ta propozycja nie 

uwzględniła najważniejszych czynników - czasu oraz samej natury kryzysu. 

Czas jest w kryzysie klimatycznym największą niewiadomą i cichą przyczyną 

naszej zguby. W moim dowcipie na 1 kwietnia, kiedy udawałem klimatycznego 

denialistę, posłużyłem się podobnymi, co oni, sposobami manipulacji. "Klimat 

zmienia się cyklicznie od zawsze". Celowo zapomniałem dodad, że zawsze robił 

to dużo wolniej, dając czas gatunkom, także ludzkości, która dopiero stawała na 

obie nogi, czas na adaptację. Wyemitowanie do atmosfery miliardów ton gazów 

cieplarnianych w ciągu dwóch-trzech stuleci nadało tym zmianom niespotykaną 

wcześniej szybkośd, która na dodatek się zwiększa, również coraz szybciej. 

Naturalne czynniki klimatotwórcze są obecnie w takim stanie, że klimat 

powinien się ochładzad. Nie tylko temperatura nie stoi w miejscu, ale przecież 

rośnie, zatem ponad 100% globalnego ocieplenia to wątpliwa zasługa 

człowieka. Samo ocieplenie nie byłoby aż taką tragedią, gdyby było bardziej 

rozciągnięte w czasie. Popularny obecnie raport IPCC  w niewielkim stopniu 

uwzględnia tzw. sprzężenia zwrotne (dodatnie), których zresztą wciąż nie do 

kooca rozumiemy. Jednym zdaniem: efekt koocowy napędza proces, który do  
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niego doprowadził. Wzrost temperatury powoduje pożary lasów, te wydzielają 

ogromne ilości CO2 do atmosfery i napędzają zmianę klimatu. Zdegradowane 

lasy coraz mniej skutecznie pochłaniają CO2, co przyspiesza zmianę klimatu i ich 

dalszą degradację. Już dzisiaj puszcza amazooska w niektórych miejscach 

emituje dwutlenek węgla zamiast go wchłaniad. Przykładów sprzężeo jest dużo 

więcej. Wszystko staje na głowie, a data 10 lat na ocalenie świata jest nad 

wyraz optymistyczna. Nawet gdybyśmy teraz osiągnęli całkowitą neutralnośd 

klimatyczną, to świat ocieplałby się nadal i nie jest pewne, czy limit 1,5 stopnia 

w stosunku do ery przedprzemysłowej byłby zachowany. Jest gorzej, dużo 

gorzej, niż wszyscy myślimy. 

Natura kryzysu klimatycznego również jest błędnie postrzegana. To nie jest 

bowiem problem naukowy, ale polityczny. Jest taki od lat 70. ubiegłego wieku, 

kiedy Francja postanowiła oprzed swoją energetykę o elektrownie atomowe. 

Nauka może pomóc  w zwalczaniu skutków światowej katastrofy, jednak nie 

możemy czekad, aż ktoś opracuje potrzebne do tego technologie, 

a w międzyczasie żyd tak, jakby wszystko było w porządku, jakby idee 

narodzone między dymiącymi kominami rewolucji przemysłowej miały jeszcze 

jakiś sens. W kwestii polityki również nie możemy czekad, aż nasze pokolenie 

wkroczy na narodowe i światowe sale obrad, uchwalając ustawy 

i przeprowadzając zmiany, które zbawią świat. Stąd hasło na moim nowym 

znaku - "vote for climate". Wybory prezydenckie, które mają się odbyd 

niebawem, muszą byd wyborami w sprawie klimatu, chociaż koronawirus 

prawie zupełnie zniszczył moją wiarę w to, że tak istotnie będzie. Każdy polityk, 

który woli ignorowad cierpienie i utrzymad status quo pomimo podanych jak na 

tacy dowodów na zgubnośd swojej strategii, powinien zostad odsunięty od 

pełnienia jakichkolwiek publicznych funkcji. Nadal uważam to samo, co 

mówiłem w listopadzie - takie działanie jest zbrodnią przeciwko ludzkości przy 

użyciu gazów cieplarnianych, a niezdolnośd do zmiany to najgorsza z ludzkich 

cech. 

Gdybym miał na sam koniec tego przydługiego przemówienia powiedzied, co 

jest największą tragedią ludzkości w obliczu kryzysu klimatycznego, 

powiedziałbym dwa słowa - utrata wszystkiego.  

Pierwszą ofiarą jest złożona kiedyś przez nas i dla nas wspólna obietnica coraz 

lepszego życia, dobrobytu i rozwoju ludzkości po wszystkie czasy przy  
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podążaniu kapitalistyczną ścieżką wzrostu. Nie dostrzegamy jednak wyraźnego 

momentu, od którego przyszłośd nie jest już nadzieją, a obawą, to wszystko 

rozpada się w ciszy. Tak umiera szansa i zachwiana zostaje nadzieja. 

Za to jak na dłoni widzimy ludzi cierpiących i umierających każdego dnia, 

najczęściej pośród tych, którzy są najmniej winni. W 2003 roku fala upałów 

w Europie zabiła 70 tysięcy ludzi, ciała żyjących samotnie starców jeszcze całymi 

tygodniami  gniły w mieszkaniach.  W Indiach rolnicy setkami odbierają sobie 

życie, gdy z powodu suszy nie są w stanie wyżywid rodzin. Wzrost cen żywności 

w Tunezji przyczynił się do wybuchu tzw. arabskiej wiosny, która spustoszyła 

tamte kraje. Do listy ofiar należy też dopisad zwierzęta i lasy. Ich dramat 

oglądaliśmy równolegle z wybuchem epidemii w Chinach. Wszystkie te byty 

zostały zabite przez obłąkaną chciwośd, najczęściej nie swoją. Tak umiera 

fizjologicznie pojęte życie. 

Pozbawione tlenu obszary oceanów tworzą tzw. strefy śmierci, w których nie 

mogą przeżyd praktycznie żadne organizmy. Zamieniliśmy bezkresne akweny 

w zakwaszone, coraz bardziej nieprzyjazne życiu, przestrzenie. Wyjątkowo 

przygnębiający jest fakt, że taki stan rzeczy dotyczy większego procentu 

oceanów, niż mogłaby swoim poznaniem pochwalid się nauka. Zniszczyliśmy je, 

zanim w ogóle zdążyliśmy poznad. Tak umiera wszystko to, co jest mimo 

wszystko nieznane i takie już pozostanie. 

Poczucie zagrożenia skłania ludzi do zwrotu w kierunku bardziej prymitywnych                         

i ograniczonych postaw z powodu napędzającej się rywalizacji. Wyrazem tego 

w polityce jest dojście do głosu megalomanów, głównie nacjonalistów. Lęk 

rodzi w ludziach automatyczną wręcz kategoryzację: my i obcy. Nikt nie ma 

zamiaru dzielid się malejącymi zasobami wody czy dostawami żywności. 

Naturalną konsekwencją takich tendencji jest pewne ograniczenie 

międzynarodowej współpracy z coraz bardziej pesymistycznymi widokami na jej 

przyszłośd. A bez wielkiej, światowej koordynacji wysiłków i odłożenia na bok 

tak przyziemnych różnic, kryzys klimatyczny nie może zostad zażegnany. 

Sprzężenia zwrotne dotyczą więc, jak widad, także przestrzeni społecznej, nie 

tylko przyrody.  

Tracimy po prostu wszystko...     

 

Jakub Stankowski z klasy 3G 
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TROCHĘ HUMORU 

 

Lekcja geografii z Panią profesor Marią Aleszczyk: 

 

UCZENNICA: Pani profesor uczyła moją mamę! 

PANI PROFESOR: A kogo ja nie uczyłam… 

(po chwili)  Niedługo to się okaże, że nawet Jezus Chrystus był moim uczniem! 


