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STUDNIÓWKA
21.01.2017 | Politechnika Poznańska | VIII LO

Bal godny Ósemki!
W dniu 21 stycznia
2017r., od godz. 19.00
w
Centrum
W y k ł a d o w y m
Politechniki Poznańskiej
odbył
się
bal
studniówkowy VIII LO.
W y d a r z e n i e ,
organizowane w dużej
mierze przez samych
u c z n i ó w, p r z e b i e g ł o
według utrwalonego
tradycją rytuału.
Uroczystość otworzył
polonez oraz walc.
Następnie
było
p a s o w a n i e
na maturzystów, wręczenie koniczynek, zdjęcia
klasowe i posiłek, podczas którego uczniowie
podziękowali nauczycielom za trud włożony
w przygotowanie do matury. Przedstawione zostały
również filmy przygotowane przez każdą z klas.
Po części oficjalnej parkiet zapełnił się tańczącymi
parami. Muzyka przez znaczną część osób oceniona
została pozytywnie. Całość, oficjalnie, skończyła
się około godziny 2 w nocy.

Oskar Zdebelak
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ARTYSTYCZNY POJEDYNEK
WALENTYNKOWY
14.02.2017| Artystyczny Pojedynek Walentynkowy | VIII LO
Dnia 14.02.2017r. mieliśmy zaszczyt gościć w Ósemce
utalentowanych przedstawicieli z wielu poznańskich szkół
ponadgimnazjalnych wraz z ich opiekunami podczas III
Artystycznego Pojedynku Walentynkowego. Widzowie mogli
podziwiać bardzo wyjątkowe i starannie przygotowane prace
młodych twórców, dla których ważna jest nie tylko nauka,
ale także rozwijanie swojej pasji. W czasie finału prezentowane
były dzieła konkursowe, które zostały wyłonione na drodze
wewnątrzszkolnych eliminacji.
Młodzi
artyści mieli okazję zmierzyć się w następujących
kategoriach:
•DŁOŃ (prace plastyczne),
•MOMENT (fotografia),
•DŹWIĘK (gra na instrumencie/śpiew – soliści/zespoły),
•SMAK (konkurencja kulinarna),
•AKCJA (film).
Jury w składzie:
•Pani Donata Hoppel – wykładowca Szkoły Chóralnej Jerzego
Kurczewskiego,
•Pani Małgorzata Rzepka – technolog żywności,
•Pan prof. dr hab. Jędrzej Stępak – plastyk, wykładowca UAM,
•Pan Maciej Uliński – fotograf,
•Pan Bogusz Wasilewski – przedstawiciel Łódzkiej Szkoły
Filmowej
przyznało, że wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom
wykonania prac, doceniło ich pomysłowość, oryginalność
podejścia do tematu, a także estetykę i pełną zgodność pracy
z tematem pojedynku i regulaminem. Widzowie mogli również
oddawać głosy na swojego faworyta, a tym samym
zadecydować, kto zdobędzie w określonej kategorii nagrodę
publiczności. Obserwując zmagania artystów – amatorów,
można było naprawdę się zachwycić. Włożyli oni mnóstwo
pracy, aby ich wystąpienie spełniło oczekiwania jury i widzów.
Zarówno wokaliści, muzycy jak i fotografowie wzbudzili
w publiczności pozytywne emocje. Sprawili, że niektórzy
widzowie zaczęli wspominać wydarzenia ze swojego życia
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związane z walentynkami, pomyśleli o tych, których kochają.
Zdarzały się także wzruszenia, zwłaszcza podczas oglądania filmów
(kat. Akcja). Największym zainteresowaniem jednak cieszyło się
stoisko, gdzie prezentowane były słodkie potrawy. Każda z nich
miała wyjątkowy smak i wyrażała intencje, którymi kierował
się wykonawca. Przepięknie udekorowane słodkości skupiły uwagę
nie tylko jury, ale także publiczności. Każdy znalazł tam coś
dla siebie. Miejsce, gdzie znajdowały się prace plastyczne, również
zaciekawiło zebranych, a zwłaszcza, z czego możemy czuć
się dumni, praca uczennicy Ósemki, która w oryginalny sposób
wyraziła fakt, iż prawdziwa miłość trwa całe życie – bez względu
na wiek zakochanych.
Muszę przyznać, że prezentacja własnej pracy przed publicznością
to naprawdę wspaniałe przeżycie. Miałam zaszczyt reprezentować
Ósemkę w kategorii AKCJA. Przekonałam się, że należy
przygotować coś naprawdę wyjątkowego, aby przykuć uwagę
publiczności. Mój film „Cokolwiek prawdziwie się zaczyna – nigdy
się nie kończy” zdobył bardzo dużo głosów, ale niestety nie udało
mi się zwyciężyć. W kategorii tej liczyło się także wsparcie
przyjaciół na Facebooku – o projekcji w ósemkowej auli, czyli
udziale w finałowej gali, decydowała liczba polubień i udostępnień
przez użytkowników. Każdy film zupełnie inaczej wyrażał motto
konkursu. Każdy młody reżyser miał zupełnie inne intencje.
Podczas wszystkich projekcji jednak można było poczuć wyjątkowe
emocje.
Nie możemy także zapominać o tym, że gościliśmy w naszej szkole
uczniów z ZSS numer 102, którzy uświetnili galę finałową krótkim
wystąpieniem wokalno-tanecznym.
Gala finałowa zakończyła się następującym werdyktem jury:
•w kategorii DŁOŃ - Zuzanna Bandosz z VIII LO
•w kategorii MOMENT - Wiktoria Gorońska z V LO
•w kategorii DŹWIĘK (soliści) - Joanna Adamczyk z LO św. Marii
Magdaleny
•w kategorii DŹWIĘK (zespół) - duet Zofia Marcinkowska i Łukasz
Pułkownik z LO św. Marii Magdaleny
•w kategorii SMAK - Zofia Zielińska z II LO
•w kategorii AKCJA - film „Ważne" zrealizowany przez uczniów ZSS
numer 102 wraz z opiekunami.
Udział w pojedynku wzbogacił mnie i z pewnością innych
uczestników o nowe doświadczenia, inspiracje, pozwolił dostrzec
elementy, które należałby jeszcze poprawić, popracować nad nimi.
Z drugiej strony podczas gali finałowej mieliśmy okazję poznać
nowe osoby o podobnych zainteresowaniach, wymienić
spostrzeżenia. Myślę, że organizowanie takich wydarzeń w Ósemce
pomaga nie tylko odkryć talenty artystyczne wśród młodzieży,
ale także sprawia, że zapracowany ósemkowicz znajdzie chwilę
na odprężenie.
Agata Kuliberda
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POŁOWINKI
17.02.2017 | Połowinki | VIII LO

Podróżowanie w czasie od zawsze fascynowało ludzkość i stawało się najskrytszym
z marzeń. Doświadczyć czegoś takiego to prawdziwy zaszczyt. Tym bardziej, jeżeliby
cofnąć się w czasie i zostać królową – to dopiero marzenie…
Ale może zacznę od początku.
Otóż w piątek siedemnastego lutego odbyły się połowinki klas drugich naszego
liceum. Tematem przewodnim został bal w hotelu Bazar w latach 20. i 30.
Przygotowania do uroczystości zaczęły się już dużo wcześniej z racji tego, że każda
z klas drugich została zobowiązana do wzięcia udziału w konkursie połowinkowym.
Uczniowie musieli przyozdobić specjalny karton służący za zasłonę do okien w auli
oraz przygotować krótki występ. Warto także wspomnieć, że nie było osoby, która
by nie szeptała na korytarzu, w co postanowiła się ubrać i porównywała swoje
pomysły z pomysłami kolegów i koleżanek. Gdy wreszcie nastał ten dzień, każdy
odniósł wrażenie, że przeniósł się w czasie za sprawą dotknięcia czarodziejską
różdżką. Szkoła przypominała hotel Bazar, aula salę balową, a uczniowie
1
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najznakomitszych z gości. Panie w długich przylegających sukniach lub krótkich
sukienkach z frędzlami wirowały po parkiecie okraszone szalami, rękawiczkami,
piórami i opaskami w towarzystwie dżentelmenów w kamizelkach, garniturach,
melonikach i muszkach. Wrażenie było oszałamiające! Na początku nastąpiło
oficjalne rozpoczęcie balu i prezentacja występów. Występy były różnorodne
i oddawały duszę każdej z klas, ale wszystkie zachowały też ducha lat 20. i 30.
Po prezentacji występów nastąpił czas na zabawę. Na parkiecie wszyscy tańczyli
i bawili się doskonale. Nie wspomniałam jeszcze o jednym konkursie tego wieczoru –
wybór królowej i króla balu. Nie miałam okazji nigdy wcześniej być świadkiem
takiego konkursu, a co dopiero brać w nim udziału. Pod namową moich kolegów
i koleżanek z klasy postanowiłam zgłosić moją kandydaturę do tego konkursu.
Zaskoczenie było ogromne, gdy wyczytano moje imię i nazwisko jako zwycięzcy
owego konkursu! Wyszłam na scenę wraz z Janem Przybyłem, który został królem
balu, a następnie zostaliśmy ukoronowani. Niewątpliwie była to dla mnie ogromna
niespodzianka i zaszczyt. Będę wspominać tę noc jeszcze długo. Miałam okazję odbyć
cudowną podróż w czasie oraz przeżyć zabawę wraz z moimi przyjaciółmi w duchu lat
20.
Marta Moszyńska

Marta Moszyńska wraz z Janem Przybyłem na scenie.
2
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DZIEŃ JĘZYKA
21.02.2017| Dzień Języka Ojczystego | VIII LO

21 lutego jest Międzynarodowym Dniem Języka
Ojczystego. Jego data upamiętnia wydarzenia
w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu
studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas
demonstracji, w której domagano się nadania
językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Język bowiem jest częścią tożsamości narodowej,
kultury danego państwa, rejonu. Nasi przodkowie
przelewali krew, walczyli, abyśmy mogli mówić dziś
po polsku. Dlatego też 21 lutego powinnismy
traktować jako pretekst do zwrócenia uwagi
na nasze dobro, którym jest język. Tak jak
w ubiegłym roku , dzięki staraniom P. prof.
H. Posadzy, naszą szkołę ozdobiły znaki, które
przestrzegają przed najczęstszymi błędami
ortograficznymi, także tymi dotyczącymi fonetyki
języka polskiego (m.in. poprawnego akcentowania)
oraz nadużywania zapożyczeń (przeważnie
anglicyzmów), które nas zewsząd zalewają. Teraz
już będziemy pamiętać, że te wszystkie "super",
"hiper", "mega" piszemy łącznie z innymi częściami
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mowy, a "fizyka", "matematyka", "muzyka"
akcentujemy na
trzecią sylabę od końca.
Ortografia naszego języka, zdemonizowana i przez
większość z nas postrzegana jako największe zło,
jest wbrew pozorom przejrzysta i
usystematyzowana, a kierowanie się jej zasadami
wcale nie ma na celu utrudnienie nam życia, wręcz
przeciwnie. Ku propagowaniu poprawnej pisowni i
rozpowszechnianiu wiedzy o niej, jak co roku
za sprawą P. prof. A. Radziszewskiej, w naszej
szkole zostało przeprowadzone dyktando mające
na celu wyłonienie
mistrza tej sztuki. Dzięki
prostym w formie inicjatywom nasza świadomość
językowa i poczucie odpowiedzialności
za polszczyznę wzrosło.
Aleksandra Oparcik
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ANNA JANTAR
24.02.2017 | Festiwal Piosenek Anny Jantar | VIII LO
Anna Jantar – jedna z najlepszych polskich
piosenkarek zeszłego wieku, autorka przebojów
„Tyle słońca w całym mieście” czy „Nic nie może
wiecznie trwać”, matka Natalii Kukulskiej, a także,
o czym powinien wiedzieć każdy ósemkowicz,
absolwentka VIII LO w Poznaniu.
Dnia 24 lutego 2017 roku w ramach Saloniku
Artystycznego odbył się I Festiwal Piosenek Anny
Jantar. Wydarzenie miało charakter konkursu,
w którym wzięły udział dwa zespoły oraz sześć
solistek, a przed konkursem wystąpiła absolwentka
naszej szkoły. Walka o pierwsze miejsce była
z a c i ę t a – k o m i s j a , w s k ł a d z i e : P. A n e t t a
Szurkowska (przedstawiciel WKO), P. Donata
Hoppel (specjalista od emisji głosu), P.Jakub
M a c i e r z y ń s k i , P. A n e t a C i e r e c h o w i c z
i przewodniczący P. Marek Grefling, miała niełatwe
zadanie z wyborem zwycięzcy, bowiem każdy
występ był na wysokim poziomie. Po burzliwych
obradach nadszedł moment, na który czekali
wszyscy uczestnicy, czyli ogłoszenie wyników.
Nagrodę główną przyznano Magdalenie Ludwiczak
z a p i o s e n k ę „ N i e w i e r z m i , n i e u f a j m i ”,
a wyróżnienia Marii Bzdędze za „Radość
najpiękniejszych dni” oraz Katarzynie Fic za „Tylko
mnie poproś do tańca”. Jury oceniało dobór
repertuaru, dykcję, wyraz artystyczny, interpretację
utworu i warunki wokalne uczestnika.
Festiwal stał się godnym zapamiętania
wydarzeniem kulturalnym w Ósemce, dlatego
mamy nadzieję na kolejne edycje i już dziś
zachęcamy do wzięcia w nim czynnego udziału
za rok.
Alicja Mączyńska
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TEDX
09.03.2017 | TEDxMickiewiczHighSchool | VIII LO
What a month! TEDx Has finally gone ahead! Jedna
z najbardziej znanych światowych konferencji zagościła
przy ul. Cegielskiego 1.
TED - Technology, Entertainment and Design
jest organizacją non-profit, której przyświeca cel
popularyzowania „idei wartych propagowania”. That’s
the most important part of it! Sharing Ideas Worth
Spreading.
W czwartek, 9 marca 2017 r., każdy ósemkowicz miał
okazję obejrzeć i wysłuchać wielu interesujących
prezentacji podczas TEDx - nieco mniejszego
i niezależnego, ale równie efektownego, wydarzenia
marki TED. Wystąpienia były nie tylko w języku
polskim, but of course also In English. Would it make
sense otherwise?
W roli prelegentów wystąpili członkowie ósemkowej
społeczności: nauczyciele (P. prof. Jakub Macierzyński
i P. prof. Juliusz Kaczanowski), rodzice, uczniowie oraz
absolwenci, którzy z wielką pasją dzielili się z nami
swoimi zainteresowaniami, obserwacjami
czy doświadczeniem w wielu dziedzinach.
It was a great opportunity to get to know some
sophisticated sports, the power of dancing and music,
tajniki technologii, niezwykłość podróży, wgłębić się
w naukę i znaleźć rozwiązania problemów codziennego
życia. Quite interesting, isn’t it?
What would life be without art? Nie obyło się bez
artystycznych elementów. Usłyszeliśmy oscarową
piosenkę „City of Stars” w wykonaniu Bogny
Czerwińskiej. Aulę odwiedziły też ósemkowe
Skowronki.
It would be a shame, if we forgot about the main
originator and organizer of the whole event –
Ms. Barbara Pająk, bez której do tego wydarzenia
by nie doszło. W Poznaniu nie ma zbyt wielu okazji
do uczestniczenia w takich konferencjach naukowych
skierowanych głównie do licealistów. Wszak poza
Ósemką jedynie „Marcinek” może poszczycić się
przeprowadzeniem podobnych spotkań.
Może za rok znowu spotkamy się w auli i ktoś inny
będzie miał odwagę opowiedzieć o „ideach wartych
propagowania”. Maybe it will be you?
Konstancja Staniecka&Łukasz Mazurkiewicz
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KONKURS
SZEKSPIROWSKI
03.2017 | Konkurs szekspirowski | VIII LO

Podczas Artystycznego Saloniku w marcu odbył się
Konkurs Szekspirowski. Wzięło w nim udział prawie
30 wielbicieli wielkiego dramaturga. Występy były
wzbogacone scenkami dramatycznymi w wykonaniu
aktorów Proscenium i gości specjalnychhumanisty, historyka, aktora... P. Juliusza
Kaczanowskiego.
Ze sceny zabrzmiały słowa
z takich tragedii, jak: "Hamlet", "Otello", "Ryszard
III", "Romeo i Julia", "Makbet", "Burza", "Sen nocy
letniej". Recytowana także wybrane sonety
Szekspira.
Aneta Cierechowicz
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Kącik felietonistów.
Tutaj każdy może napisać swój własny felieton oraz podzielić
się nim z czytelnikami!
Oliwia Król

Czy ja też muszę „istnieć”?
Ponad miliard zarejestrowanych użytkowników, prawie
990 petabajtów zgromadzonych danych, 265 miliardów ﬁlmików
i 3 miliardy co miesiąc wgrywanych zdjęć … Liczby wydawałoby się
kosmiczne dla zwykłego śmiertelnika. I robią na mnie jeszcze
większe wrażenie, kiedy zdam sobie sprawę, że sama
je współtworzę.
Mowa oczywiście o Facebooku – portalu
społecznościowym, którego światowy sukces przewyższył
zapewne oczekiwania nawet samego twórcy – Marca
Zuckerberga. Uruchomiony 4.02.2004r. projekt The Facebook,
początkowo przeznaczony dla studentów i
absolwentów
Uniwersytetu Harvard, szybko rozrastał się i zyskiwał coraz
większy zasięg. Dzisiaj jest praktycznie wszędzie i stał się częścią
większości dziedzin społecznego życia. Na każdym kroku słyszymy
„Znajdź nas na Facebooku!”, „Czekamy na wasze komentarze
i udostępnienia!”, „Polub naszą stronę na Facebooku!”, a ikonka
„Lubię to” to chyba aktualnie jedna z najlepiej rozpoznawalnych
graﬁk. „Nie ma cię na Facebooku? To znaczy, że nie istniejesz.” –
zwykli mawiać najaktywniejsi facebookowicze. I choć żart ten
należy oczywiście traktować z dość dużym przymrużeniem oka,

kwiecień 2017

to chyba właśnie za jego pomocą najtrafniej określić
można, jak wielkim społecznym fenomenem jest portal
Zuckerberga.
S u kc e s Fa c e b o o ka w i e l e m ów i o n a szy m
współczesnym świecie. Jesteśmy mobilni, szybcy, kreatywni.
Prowadzimy (a przynajmniej pragniemy prowadzić) bogate
życie towarzyskie. Czujemy się obywatelami świata i nie
chcemy być ograniczani przez żadne bariery, a już na pewno
nie przez te mierzone w kilometrach. I oto, co oferuje
Facebook. Co więcej, portal Zuckerberga, szczególnie
młodemu pokoleniu, daje wiele możliwości rozwoju.
Jest oknem dla tych, którzy mają utrudniony dostęp do tzw.
w i e l k i e g o ś w i a ta . Wy ró w n u j e s za n s e m ł o d yc h ,
niejednokrotnie dając im poczucie, że wszystko jest
n a w yc i ą g n i ę c i e i c h rę k i . Fa c e b o o k ca ł ko w i c i e
zrewolucjonizował Internet– dzięki niemu świat naprawdę
stał się globalną wioską. Socjolodzy zwracają więc uwagę
również na antyrasistowski wymiar portalu. Możliwość
nieograniczonego nawiązywania interakcji społecznych
sprawia, że dla użytkowników bliższe staje się to,
co w świecie bez Facebooka byłoby dla nich obce.
Ale czy fenomen Facebooka można rozpatrywać
tylko pozytywnie? Coraz częściej zauważam, że niestety nie.
Obserwowanie tego, jak posiadanie konta na portalu
społecznościowym (wydawałoby się, najbardziej prozaiczna
rzecz w XXI w.), zmienia ludzi i ich nastawienie do samych
siebie i do świata, skłania do reﬂeksji, że jak wszystko
to, czym nadto zachłystuje się społeczeństwo i Facebook
zaczął zbierać swoje destrukcyjne żniwo.
Problem dotyczy głównie ludzi młodych, dla których
portal ten stał się czymś więcej niż z założenia powinien.
Odrzucając nawet skrajne (niestety coraz liczniejsze)
przypadki uzależnień, wystarczy przyjrzeć się życiu
przeciętnego nastolatka z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii czy
wielu innych państw, aby dostrzec, że dla takiego młodego
człowieka nieposiadanie konta na Facebooku naprawdę
wiążę się z pewnego rodzaju „nieistnieniem”. Internetowa
aktywność stała się już nie urozmaiceniem życia
towarzyskiego i interakcji z
rówieśnikami, ale ich
nieodłącznym elementem. Tak więc, nastolatkowie spędzają
kilka godzin dziennie na przeglądaniu najnowszych postów
udostępnionych przez znajomych, próbując nieustannie „być
na bieżąco”. Marnują tym samym swój czas, jednocześnie
coraz bardziej angażując się w internetową rzeczywistość.

Co więcej (i problem nie dotyczy tu już tylko
młodzieży), nadmierne spędzenie czasu na Facebooku
sprawia, że coraz poważniej traktujemy mimowolnie
rodzące się w naszej głowie porównania z innymi
użytkownikami. To często prowadzi do poczucia
niższości i frustracji. Zawierane znajomości
są powierzchowne, relacje nietrwałe, a nawet nasz
własny internetowy wizerunek często znacznie mija
się z rzeczywistością…
Pojawia się więc coraz więcej głosów za tym,
że najlepiej całkowicie zrezygnować z Facebooka i
w ogóle z wszelkiego rodzaju portali
społecznościowych o podobnej konstrukcji. Warto?
Myślę, że jest to zbytni radykalizm. Media
społecznościowe są naszą zdobyczą cywilizacyjną
i znakiem czasu. A z takich udogodnień powinno się
korzystać i czerpać z nich jak najwięcej. Tak naprawdę,
jeżeli tylko podejdziemy do tematu z głową, Facebook
stanie się dla nas tylko Facebookiem, a tym samym
nie będziemy musieli się martwić, że w jakikolwiek
sposób nam zaszkodzi.

Wybawiciele

Magda Chołdrych

Żaden nastoletni chłopak nie chce być
uważany za dziecko. Przecież pojawił się u niego
pierwszy zarost, ma postawione na żel włosy
i potraﬁ jedną złośliwą uwagą doprowadzić do łez
tę dziwaczkę Andżelikę z klatki obok, która
ukradkiem na niego spogląda za każdym razem,
gdy mijają się w drodze do szkoły. A zresztą
w szkole i tak nikt mu nie podskoczy, przecież jest
Kimś. Wobec tego, dlaczego matka bez przerwy
go poucza, za każdym razem zaczynając od słów:
„Oj, dziecko, dziecko...” , a babcia w ogóle śmie
nazywać go „ małym Piotrusiem” ?
Odpowiedź na to pytanie znał jego ojciecczłowiek głęboko poważany w całej miejscowości
i posiadający większe wpływy niż wszystkie głowy
państw całego świata razem wzięte. Tą swoją
zaszczytną pozycję zwykł tłumaczyć liczbą
upolowanych przez siebie zwierząt, która była
tak wielka, że nawet matematyk nie byłby w
stanie ogarnąć jej rozumem. A na dowód
tego( zawsze był człowiekiem uczciwym i głęboko
religijnym, więc nie chciał, aby posądzano
go o kłamstwo) nosił czapkę z norek, do której
doczepił ogromny i niezwykle puszysty ogon lisa.
Miał on niczym latarnia w ciemną noc ściągać
do niego wszystkich zbłąkanych mieszkańców
lasu, którym obiecywał dać zbawienie. Bo uważał,
że każde zabite przez niego zwierzę od razu traﬁa
do swoistego nieba, gdzie czeka na nie spokój
i same zielone polany, gdyż dając się zabić,
przyczynia się do dobrobytu ludzi - istot, którym
podlega i dla których szczęścia i pożytku zostało
stworzone.
Zobaczywszy pewnego razu zachmurzone,
niczym niebo listopadowe, oblicze swego syna,
gdy babcia po raz kolejny zwróciła się do niego
„ mój mały Piotrusiu” , domyślił się, że TEN CZAS
już nadszedł. Tak, już jutro pojadą do lasu
i Piotrek nareszcie stanie się mężczyzną, będzie
mu pomagał i razem będą ratować od przykrości
tego świata te biedne, skazane na ciągłą walkę
zwierzątka. Ach, już oczyma duszy widzi te stada
uśmiechniętych pyszczków, które z ogromną
wdzięcznością powitają ich u bram Nieba, będą
musieli udać się na łono Abrahama.
W naszym społeczeństwie myśliwi cieszą
się bardzo dużym poważaniem, na które
tak naprawdę nie zasługują. Bo z jakiej racji mamy

bić brawa ludziom, którzy całe swoje życie spędzają
na zabijaniu żywych istot? Człowiek myśli, że skoro
ma pewne zdolności rozwinięte lepiej niż zwierzęta,
ma nad nimi przewagę intelektualną oraz zęby w buzi
i potraﬁ myśleć o mięsie ze śliną na ustach, oznacza to,
że może sobie zabijać zwierzę, żywić się nim i w ogóle robić
z nim, co tylko mu się podoba, bo prawo tego nie zabrania.
Pies? Co z tego, że pies? I tak się nie poskarży, a nawet
łatwiejszy w użyciu, bo nie będzie w stanie obronić
się przed swym właścicielem, nie pomyśli, że ktoś, kto
go karmi, poi, daje schronienie i czasem pogłaszcze, ktoś,
z kim spędza całe dnie, może zrobić
mu krzywdę.A w istocie właśnie to „ zwykłe zwierzę”
wykazuje więcej ludzkich uczuć niż ci wszechwiedzący
ludzie.
Ponadto, czy naprawdę komukolwiek wydaje się,
że podnoszenie ręki na zwierzęta jest czymś diametralnie
i bezsprzecznie innym niż przemoc wobec ludzi?
Nie powinno się ufać komuś, kto jest brutalny wobec
zwierząt, bo to jest tak naprawdę początek. Każdy musi
jakoś zacząć, morderca również. Człowiek nie powinien
decydować o życiu i śmierci innych istot, bo nie ma prawa
przypisywać sobie takiej roli, a jak już ją sobie przypisze
i zabije pierwsze stworzenie, będzie czuć jej strach, słyszeć
ściskające za serce zawodzenie i widzieć przedśmiertne
konwulsje umęczonego ciała, coś w nim pęknie.
A mianowicie to, co pozwalało mu stawiać się u samego
szczytu piramidy ról wszystkich stworzeń. Pęknie w nim ten
kłujący w uszy atrybut wieku dziecięcego, czynnik
powodujący, że przez całe życie nim pomiatano, nikt nigdy
nie kłaniał mu się jako pierwszy na ulicy, a proboszcz
na jego pytanie odpowiadał zdawkowo i pędził, udając,
że ma „ niecierpiące zwłoki spotkanie w sprawie pogrzebu
paraﬁanina” . Raz i bardzo często już na zawsze pozbędzie
się tego przekleństwa i odtąd będzie miał władzę, władza
pociągnie za sobą respekt ogółu, a przecież ludzi trzeba
cały czas oświecać blaskiem swej osoby, aby nie wypaść
z obiegu. Ów blask może być wzmacniany tylko w jeden
sposób... rozlewem krwi. Lecz przypatrz się dobrze, jesteś
pewien, że ciecz wypływająca z ciała tego osobnika
to krew? Przecież krew mają ludzie, a to jest tylko jakaś
maź… Niektórzy robią z tego zupę, jak z warzyw. Dziwisz
się dlaczego poległ zdrowy? A przypatrz się uważnie,
widzisz tę pianę na pysku i obłęd w oczach? Wściekliznę
miał, potwornie groźną odmianę. Jeszcze by dzieci zaraził
i kto w przyszłości dawałby zbawienie tym wszystkim
zwierzaczkom? Ach, chyba właśnie dokonało się zgładzenie
szatana, który pozbawiłby zbawienia tysiąca niewinnych
owieczek…
W Niebie będą dumni.

Spór o zamek Gargamela Konstancja Staniecka
Polakowi niełatwo dogodzić, wszak nasz naród
słynie z tego, iż zawsze jest źle i nigdy lepiej. Każdy
powód jest dobry do narzekania. Począwszy
od trywialnego tematu - pogody za oknem,
a s ko ń c z y w s z y n a s t a n i e d ró g k ra j o w y c h
lub otaczającej nas przyrodzie.
W ostatnią niedzielę marca nadarzyła się
w Poznaniu kolejna okazja do wszczęcia sporu
i marudzenia. Po siedmiu latach oczekiwania wreszcie
otwarto Zamek Królewski - nie ten słynny warszawski,
ale nasz - poznański. Wszak Poznań jest nie tylko
miastem cesarskim, ale i królewskim, więc teraz
warszawka może pozazdrościć nam już nie tylko
udanego powstania.
Wygląd zamku to tak naprawdę jedna wielka
h i p o t e z a o p a r t a n a X V I I - w i e c z ny m s p i s i e
inwentaryzacyjnym, starych rycinach, wykopaliskach
i rozległej wyobraźni architekta. Prawdziwa rezydencja
należąca do Przemysła II niestety legła w gruzach,
ale spoczywający niedaleko, w katedrze, monarcha
będzie mógł nareszcie poszczycić się nieco bardziej
innowacyjną wersją swojej siedziby. Zwłaszcza że za
życia się nią nie nacieszył, ginąc zaledwie rok
po objęciu tronu.
Tym razem we wnętrzach twierdzy nie znajdziemy
rycerskiej sali, komnat i lochów. Królować w niej będą
eksponaty Muzeum Sztuk Użytkowych. Proszę się
nie martwić, zwyczaje panujące na zamku też zostały
unowocześnione - nie trzeba będzie załatwiać
ważnych potrzeb po kątach - w projektach
uwzględniono iście cywilizowane toalety.
Zamek, choć niewielki ma wieżę górującą nad
nadwarciańskim miastem. Mógłby stanowić
wizytówkę naszego grodu, gdyby nie towarzyszący
mu spór między mieszkańcami.
Co nie otworzę gazety lub nie zajrzę do internetu,
to widzę niepochlebne artykuły, a pod nimi jeszcze
go rsze o p i n i e zawsze - wszyst ko - w i e d z ą c yc h
internautów na temat nowej miejskiej inwestycji.
Rychu z Wildy pisze, że dla niego to pokraka wizualna,
a inny gość uważa, że „pasuje tam jak smark
na rękawie”. Nie rozumiem tej fali rozgoryczeń
i pretensji. Czy Polak nie może docenić tego, co ma?
Przecież z zamku, którego historia sięga XIII wieku,
a ściślej mówiąc, z jego ruin nikt nie uczyni drugiego
Wersalu albo kolejnej rezydencji znad Loary.
Nie jesteśmy też kolejnym Dubajem, by stawiać
opływające w złoto i brylanty wieżowce.

Wśród tutejszej wiary krąży określenie na nową
atrakcję Poznania - zamek Gargamela. Dla niektórych
to wyraz niechęci do tego obiektu. Dla mnie jednak
brzmi jak dobre hasło promocyjne. Może zjednoczy
w ten sposób liczne grono wielbicieli „Smerfów”
i innych bajek. Bądź co bądź Poznań ma możliwości
przygarnięcia kolejnych bohaterów legend. Koziołki
na pewno się nie pogniewają. A turyści zawsze
się przydadzą.
Niech poznaniacy przestaną narzekać, a zwłaszcza
inteligentni uczeni - histerycy. Skoro już stoi,
to po co te dywagacje. Warto przecież coś po sobie
pozostawić dla przyszłych pokoleń, nie tylko
nierentowne stadiony, wielkie blokowiska i tanie,
nijakie biurowce.
Czy może lepiej by było wybudować kolejne centrum
handlowe?
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Kącik humorystyczny
Najlepsze teksty uczniów i nauczycieli!

„Hiob był bardzo dobrym chrześcijaninem”
~z wypracowania trzecioklasisty

„Ja jestem matka natura, a ty jesteś
ojciec naturysta”
~I. N.-K.
~P. prof. I. Nowińska-Karoń

„Ale ten silnik serio wygląda jak kebab”
~uczeń na lekcji fizyki

„Nie płacz, kupię ci chechłacz”
~I. N.-K.
~P. prof. I. Nowińska-Karoń
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