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Słońce grzeje tak, jakby na tym polegało całe jego życie, a tymczasem my, zatopieni
w jego świetle, stawiamy ostatnie w tym roku szkolnym kroki na korytarzach i schodach
naszej szkoły. Kolejne przebojowe numery lata 2021 na scenie dziejów coraz bardziej
umacniają w nas radosną świadomość, że już za parę dni rozpoczną się wreszcie długo
wyczekiwane wakacje. W tych okolicznościach przyrody, czekając niecierpliwie na koniec
roku, Wam, czekającym niecierpliwie na koniec roku, Szanowni Czytelnicy, mam
przyjemność zaprezentować kolejny numer Kroniki Ósemki.

Józef Owecki

redaktor naczelny
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ŻYCIE
SZKOŁY
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DRZWI OTWARTE
W VIII LO
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Wywiad z Wiktorem Zagawą, członkiem

samorządu uczniowskiego odpowiedzialnym za

organizację Drzwi Otwartych.

AK: Tegoroczne Drzwi Otwarte odbyły się 13 kwietnia. Czy w tym roku to wydarzenie
różniło się od tych z poprzednich lat?

WZ: Drzwi Otwarte w tym roku przybrały inną formę niż w latach ubiegłych z oczywistych
względów. Uczniowie wciąż mieli możliwość rozmowy z nauczycielami, poznania naszych
opinii na temat jakości nauczania i atmosfery w szkole, jednak nie byli w stanie zobaczyć
gmachu ani jego wyposażenia.

AK: Więc jak to dokładnie wyglądało?

WZ: Niektórzy nauczyciele odpowiadali na pytania w wirtualnych pokojach. SzRU
zorganizowała również live stream z udziałem przedstawicieli różnych klas w serwisach
YouTube i Twitch. Przedstawiliśmy poszczególne profile oraz odpowiadaliśmy na pytania
kandydatów i ich rodziców.

AK: Jak wyglądały przygotowania od strony organizacyjnej?

WZ: Kilka dni przedtem zebraliśmy grupę projektową złożoną z członków SzRU z całej
szkoły. Najbardziej zależało nam na uczniach z klas drugich po podstawówce. Każdy
zgłoszony chętny mógł też znaleźć się w grupie organizatorów i odpowiadać na pytania.
Uczniowie mieli opowiadać o tym, jak wygląda nauczanie w ich profilu.

AK: Jaka była wasza pierwotna koncepcja i jak bardzo różniła się od końcowej wersji?

WZ: Pierwszy pomysł obejmował jedynie posty w serwisie Instagram dotyczące
ósemkowych profili. Uznaliśmy jednak, że spróbujemy zrobić coś bardziej ambitnego. No
i udało się.
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AK: Co jest najważniejsze w informacjach o naszej szkole?

WZ: Jeśli o mnie chodzi, chciałem zwrócić uwagę na fakt, że mimo świetnych wyników
w naszej szkole panuje przyjazna atmosfera – i nie brzmi to paradoksalnie. Koledzy prawie
zawsze są chętni do pomocy, co nie zawsze spotyka się w tak dobrych szkołach. Starałem
się to podkreślać również podczas samego wydarzenia.

Dziękujemy za wywiad i gratulujemy ciekawie zorganizowanego wydarzenia.

Wywiad przeprowadził Aleksander Kamiński
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Film reklamujący VIII LO

Już niedługo uczniowie uczący się aktualnie w klasach ósmych szkół podstawowych
będą musieli wybrać dalszą drogę swojego kształcenia. Możliwym wyborem jest VIII Liceum
Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W celu zachęcenia młodzieży do
wstąpienia do naszej szkoły powstał film promocyjny. Nagrany specjalnie na wirtualne Drzwi
otwarte. Opublikowany 11 kwietnia 2021.

Film trwa zaledwie dwie minuty, ale przekazuje istotne informacje, takie jak
przewidywane klasy oraz osiągnięcia szkoły i uczniów. Tłumaczy, dlaczego klasy o różnych
profilach zostały dobrane we właśnie takiej, a nie innej ilości, a spośród osiągnięć szkoły
wymienia: tytuł najlepszego liceum w rankingu maturalnym województwa wielkopolskiego,
wielu laureatów olimpiad międzynarodowych i państwowych, stuprocentową zdawalność
matur oraz najlepsze w województwie rankingi EWD w przedmiotach
matematyczno-przyrodniczych.

Całość jest inspirowana filmami Radosława Kotarskiego oraz skupiona wokół
symbolu nieskończoności. Odwrócony symbol nieskończoności przypomina liczbę osiem,
nieskończone są również możliwości uczniów „Ósemki”.

Film zachęca do wstąpienia do VIII Liceum. Jest bardzo perswazyjny. Zapisałbym się
do „Ósemki”, gdybym był teraz uczniem ósmej klasy.

Film znajduje się pod linkiem: VIII Liceum Ogólnokształcące im Adama Mickiewicza
w Poznaniu - YouTube

Paweł Waligóra
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Tydzień Ekologii

z Papieżem Franciszkiem

GENEZA PROJEKTU

Codziennie mówi się o katastrofie ekologicznej, która postępuje z dnia na dzień.
Znaczna część społeczeństwa mimo to nadal nie jest świadoma konsekwencji swoich
czynów w zakresie ochrony środowiska oraz planety, na której żyjemy nie tylko my, lecz
także inne organizmy, a w przyszłości także kolejne pokolenia. Coraz większe zaśmiecenie
wód i lądów jest skutkiem przede wszystkim złej segregacji śmieci oraz nadmiernej
konsumpcji. By móc realnie wpłynąć na aktualne problemy ekologiczne, każdy powinien
zacząć od zmiany swoich nawyków w gospodarstwie domowym.

Uczniowie naszego liceum są świadomi potrzeby edukacji społeczeństwa na temat
ochrony środowiska, stąd powstała idea projektu propagującego proekologiczne myślenie
i działanie. Na dodatek mija 5 lat od wydania encykliki Laudato si przez papieża Franciszka.
Głównym tematem wspomnianej encykliki jest ochrona środowiska przyrodniczego. Z tego
powodu młodzież VIII LO zainspirowała się orędziem papieża, tworząc projekt „Tydzień
ekologii z papieżem Franciszkiem”.

PRZEBIEG TYGODNIA EKOLOGII

„Tydzień ekologii z papieżem Franciszkiem” odbył się w dniach od 15 do 19 marca, a
każdego dnia poprzez aplikację Instagram były przekazywane kolejne informacje na temat
dbania o środowisko. Poruszano kwestię nadmiernej produkcji plastiku, recyklingu czy
powstawania śladu węglowego. Zawartość merytoryczna projektu była przekazywana
w różnych formach – opublikowano trzy kilkuminutowe filmiki edukacyjne, cytaty dnia czy
ciekawostki ekologiczne. Prócz tego uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach „Zero waste” czy wykładzie na temat wpływu produkcji mięsa na środowisko.

Codziennie młodzież VIII LO mogła sprawdzić i utrwalić nabytą wiedzę w konkursach
o tematyce związanej z wybranym dniem. Uczestnicy konkursów musieli wykazać się
wiedzą, kreatywnością i zdolnościami różnego pokroju, np. kulinarnymi. Wśród głównych
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nagród znajdował się między innymi używany rower czy koszyk produktów wegańskich.
Warto wspomnieć, że całe przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Choć sam projekt trwał tydzień, to przygotowania do niego zaczęły się już kilka
miesięcy wcześniej. Osobami, które zapoczątkowały prace nad Tygodniem ekologii byli
koordynatorzy projektu: Patrycja Rogulska oraz Michał Budzyński, a także opiekun projektu,
tj. ks. Adrian Szafranek. Jako organizatorzy nie tylko rozplanowywali przebieg
i harmonogram przedsięwzięcia, ale również motywowali wolontariuszy do działania –
należy pamiętać, że bez pomocy ochotników projektu nie dałoby się ukończyć.

Podczas gdy koordynatorzy nadzorowali sprawy organizacyjne i finansowe,
wolontariusze pomagali w tworzeniu wpisów na media społecznościowe czy
w przygotowaniu konkursów z nagrodami. Do tej listy zadań trzeba również dodać
wyprodukowanie trzech kilkuminutowych filmów, które pojawiły się na oficjalnym profilu
projektu na platformie Instagram. Warto dodać, iż miałam aktywny wgląd w realizację
wspomnianych produkcji, gdyż ja sama również miałam tę sposobność, by móc
współtworzyć Tydzień ekologii z papieżem Franciszkiem jako wolontariuszka.

W trakcie przygotowań nietrudno było zauważyć, jak wiele wysiłku i czasu potrzeba
było na stworzenie krótkich filmików edukacyjnych. W produkcję filmową zaangażowani byli
scenarzyści, animatorzy, lektorzy, kamerzysta-montażysta, aktor oraz ja, jako przede
wszystkim przedstawicielka zespołu filmowego. Pozycja ta pozwalała mi na wgląd na pracę
każdego z ogniw naszego zespołu, a także na dzielenie się wzajemnie postępami
z koordynatorami projektu.

PODSUMOWANIE

Dzięki tym doświadczeniom byłam w stanie dojrzeć, że „Tydzień ekologii z papieżem
Franciszkiem” powstał przede wszystkim dzięki włożonemu wysiłkowi, a także wielu
godzinom pracy wolontariuszy oraz opiekuna i koordynatorów projektu. Całokształt
przedsięwzięcia mógł mieć miejsce, gdyż każda zaangażowana osoba dążyła do wspólnego
celu – by edukować społeczeństwo w zakresie ekologii i recyklingu, by chronić środowisko
oraz naszą Ziemię, ponieważ jesteśmy świadomi, że jest to kwestia, która dotyczy
wszystkich, niezależnie od dzielących nas różnic. Z tego powodu, nawet jeśli projekt dobiegł
już końca, to niech jego myśl dostanie z nami na dłużej – w codziennych, najmniejszych
czynnościach starajmy się podejmować takie decyzje, by nie szkodzić, lecz pomóc naszej
planecie, gdyż jak wiadomo – Ziemia jest tylko jedna.

Laura Tabaczyńska 2CG

10



OŚMIORNICA

11



OŚMIORNICA

ZE
ŚWIATA

12



OŚMIORNICA

Projekt edukacyjny “First Front”

Projekt First Front założony został przez grupę sześciu licealistów, którym zależy na
poszerzeniu wiedzy dorosłych o depresji młodzieży. Choroba ta z roku na rok staje się coraz
poważniejszym zagrożeniem. Pomimo ogromnej skali problemu bywa niezauważana lub
bagatelizowana. Jej objawy mylone są z lenistwem, nastoletnim buntem czy zwykłym
smutkiem. Depresja u nastolatków rzadko jest wynikiem nagłych zdarzeń. W młodych
ludziach powoli kiełkuje poczucie żalu i samotności. Statystyki są przerażające, wobec
czego naszym celem jest przeprowadzenie serii prelekcji skierowanych do rodziców. Gdy
dziecko ma problemy, to oni powinni być pierwszą linią obrony, dlatego wybraliśmy ich na
adresatów naszych działań. Zrozumienie choroby, uznanie diagnozy, profesjonalna wiedza
na temat depresji, wsparcie i szybka reakcja są w takich sytuacjach kluczowe i niezbędne
w powrocie dziecka do zdrowia. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów z dziedziny
psychologii oraz psychiatrii. To właśnie oni zostali prelegentami na naszych prelekcjach
i podzielili się wartościową wiedzą z uczestnikami. Oprócz tego wsparcia merytorycznego
udzielali nam Fundacja Zobacz...JESTEM, a także Fundacja Pomoc Autyzm. Dzięki ich
cennym poradom ciekawe materiały dot. zdrowia psychicznego wypełniły nasze social
media, na które serdecznie zapraszamy.

Elwira Szymbarewicz 2cg

https://instagram.com/firstfront.zzt

https://www.facebook.com/firstfront.zzt/
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Raport Instytutu Młodzieżowego

nt. powrotu do szkół

Po prawie całym roku szkolnym spędzonym przed komputerem na ostatni miesiąc
szkoły znowu się zapełniły… Ale czy było warto? Po ogłoszeniu tej decyzji na początku maja
liczne organizacje młodzieżowe podniosły głos sprzeciw i wystosowały list do Ministra
Edukacji i Nauki. Argumentowano najczęściej, że powrót na ostatni miesiąc może
spowodować wzrost zakażeń COVID19.

Wielu nauczycieli, w tym także przedmiotów, których nie obejmuje profil klasy,
planuje urządzić festiwal kartkówek, sprawdzianów i odpytywania z całości nauki zdalnej. Po
czasie na stronie internetowej MEiN pojawiła się „sugestia” dla nauczycieli, aby czas
ostatniego miesiąca nauki nie był przytłaczający dla uczniów. Pojawiły się także tam
informacje o tym, aby skupić się na odbudowywaniu relacji międzyludzkich. Dokument ten
jednak tak szybko, jak się pojawił, tak i zniknął…

Jednocześnie cały powrót do szkół odbywał się w atmosferze chaosu. Wytyczne
dotyczące zasad sanitarnych pojawiły się dopiero 12 maja (3 dni robocze przed powrotem
do nauki hybrydowej). Tak samo było też z rozporządzeniem dotyczącym nauki stacjonarnej,
którego projekt pojawił się 28 maja…

Pojawiły się także głosy zadowolenia z planowanej jeszcze wtedy decyzji.
Twierdzono, że relacje międzyludzkie oraz niska efektywność nauki zdalnej znacząco
przeważają nad głosami popierającymi dotychczasową formę edukacji.

Tuż po ogłoszeniu planu powrotu do nauki stacjonarnej i hybrydowej zespół Instytutu
Młodzieżowego postanowił dokładnie zbadać opinie osób na ten temat. Najpierw pytano
o opinię w skali 1-5 na temat majowego powrotu do nauki stacjonarnej. Dalej respondent
w zależności od swojej oceny dostawał zestaw pytań o powody popierania lub niepopierania
takiego rozwiązania. Wśród prawie 900 ankietowanych dominowały odpowiedzi
sprzeciwiające się powrotowi do nauki stacjonarnej.

Co ciekawe, jednym z najczęściej przytaczanych argumentów był natłok nauki:
zadań domowych, sprawdzianów, kartkówek itp. Z tego powodu w Raporcie została
przedstawiona analiza roli oceniania w systemie edukacji oraz rekomendacje ze strony
Instytutu Młodzieżowego.

Zapraszam do przeczytania całego raportu:
https://instytutmlodziezowy.pl/raporty-i-analizy/raport-powrot-do-nauki-stacjonarnej-w-maju
-2021/

Bartosz Wojciechowski
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Dzień Pracy i jego historia

Międzynarodowy Dzień Ludzi Pracy, znany też jako Święto Pracy, jest celebracją
docenienia pracowników całego świata.

Historia tego święta zaczęła się podczas strajków przeciwko złym warunkom pracy
w McCormick Harvester Co. w Chicago na początku lat osiemdziesiątych XIX w. Firma
chciała unowocześnić swoje zakłady, co spowodowałoby masowe zwolnienia. Zagrożeni
nimi oczywiście zaczęli protestować, po czym zwolniono prawie wszystkich pracowników
i zatrudniono nowych. Zdenerwowani związkowcy zaproponowali ludziom kolejną
demonstrację, która odbyła się 1 maja 1886. Początkowo przemarsze zaskoczyły wszystkich
swoją pokojowością tak bardzo, że reporterzy wrócili wcześniej do domu, bo nic się nie
działo. Aż nagle zaczęły się zamieszki, gdy policja zabiła jednego z protestujących, podczas
których zabity został i policjant Mathias J. Degan, za co aresztowano 7 pracowników
„Arbeiter-Zeitung”, czasopisma anarchistycznego. Po budzącym wątpliwości procesie
dokonano egzekucji na 4 z nich, a gubernator ułaskawił resztę.

W 1889 r. II Międzynarodówka ogłosiła 1 maja Świętem Pracy ku upamiętnieniu
protestów i ukaranych pracowników. Na terenach Polski zaczęto je obchodzić rok później,
co nie podobało się zaborcom. Podczas rewolucji w 1905 r. w zaborze rosyjskim
demonstracje z okazji tego święta doprowadziły do starć z armią i policją carską. Wniosek
o uczynienie święta państwowym w Polsce był omawiany od 1919r., lecz nie wyniknęło
z tego nic, aż do 1950, gdy je wprowadzono.

Mateusz Puk
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Recenzja wykładu P. prof Jarosława Burchardta

o historii cichociemnych

Opiszę wystąpienie na łamach Internetu Pana prof. Jarosława Burchardta dotyczące
wspomnianego przeze mnie tematu. Był to monolog przedstawiający najbardziej elitarną
jednostkę w historii działania wojska polskiego, zarówno w sposób jawny, jak i w podziemiu
konspiracyjnym. Siły te współdziałały z armią angielską i z pomocą samolotów były
przerzucane do naszej, okupowanej przez wojska niemieckie i sowieckie, ojczyzny, gdzie
wdrażały w życie plan walki konspiracyjnej i szkolenie miejscowych żołnierzy ZWZ,
a następnie AK. Innym celem było przechwytywanie wszelkich niemieckich planów,
meldunków i informacji o ofensywach wojennych lub działaniach represyjnych na
okupowanej ludności, a w dalszym kroku przekazywanie ich aliantom zachodnim.

W pierwszej części wykładu mieliśmy okazję wysłuchać historii działań polskich sił
specjalnych przed wojną, jeszcze w ramach polskiego kontrwywiadu, czyli „Dwójki”. Dzięki
niej nasi przodkowie znaleźli się w posiadaniu najsłynniejszej w dziejach maszyny
szyfrującej – Enigmy, którą udało się po części złamać poznańskim matematykom. Później
z powodu wybuchu wojny i zajęcia terytorium II RP przekazano ją brytyjskiemu wywiadowi
MI6, któremu udało się zbudować maszynę rozszyfrowującą każdą wiadomość nadawaną
przez Niemców. W dalszym ciągu omówiony został początek najbardziej znaczącej części
naszej współpracy z Brytyjczykami, a konkretnie z SOE, czyli angielskimi siłami specjalnymi,
które powołały do życia polskie siły specjalne, mające na celu kontakt z polskimi wojskami
podziemnymi na terenie okupowanym poprzez przesyłanie do kraju specjalnie
przeszkolonych komandosów, m.in. chemików, instruktorów walki partyzanckiej, specjalistów
od podrabiania dokumentów, tłumaczy (z niemieckiego, rosyjskiego), instruktorów do walk
oddziałów zmotoryzowanych, przeciwpancernych i rusznikarzy. Jednakże zanim można było
znaleźć się w samolocie kierującym się do Polski, trzeba było przejść kilka kursów, m.in.
obowiązkowe dla wszystkich kursy: zaprawowy, odprawowy, spadochronowy i walki
konspiracyjnej. Składały się one z wielu, nieraz skomplikowanych, zadań, takich jak kurs
korzonkowy, który polegał na przeżyciu w lesie przez tydzień, żywiąc się wyłącznie tym, co
uda się znaleźć, bądź upolować, lub test sprawnościowy, który polegał na samotnym
zdobyciu najwyższego szczytu Wielkiej Brytanii – Ben Nevis mierzącego ok. 1350 metrów.
Jednym z podstawowych zadań, należących do kursu odprawowego, było stworzenie swojej
legendy, czyli nowej tożsamości, całej historii życia i faktów o swojej rodzinie. Sprawdzane to
było poprzez niespodziewane kontrole przełożonego, który w każdej chwili mógł zapytać
o dane osobowe, nawet wbiegając z krzykiem do pokoju w środku nocy. Kiedy wreszcie
udało się odsiać nieodpowiednich kandydatów, którzy nie byli w stanie poradzić sobie
w wymaganymi testami, do kraju w celu walki z Niemcami trafiło 316 komandosów, w tym
1 kobieta. Loty odbywały się z wykorzystaniem brytyjskich, a w kolejnej fazie wojny również
amerykańskich, samolotów przystosowanych do dalekich lotów na dużych wysokościach
z dużym obciążeniem, m.in. angielskich bombowców Halifax i Lancaster oraz
amerykańskiego samolotu transportowego C47 Dacota. W początkowej fazie wojny loty
odbywały się początkowo z terenów południowej Anglii, nad zachodnią i środkową Europą,
a od roku 1944, po zdobyciu terenów na Półwyspie Apenińskim, nad Półwyspem Bałkańskim
oraz okupowanymi Węgrami. Pierwszy lot o kryptonimie Adolphus odbył się w nocy z 14 na
15 lutego 1941 roku i brało w nim udział 3 ludzi z dostarczanym przez nich ważącym
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przeszło 0,5 tony zasobnikiem ze sprzętem, jednakże akcja ta, mimo iż została uwieńczona
sukcesem, to napotkała trudności. W tym przypadku zawinił błąd nawigacyjny spowodowany
złą pogodą, ponieważ ze względu na zachmurzenie skoczkowie nie zostali zrzuceni
w odległości 180 kilometrów od pierwotnego miejsca i skutkiem tego dotarcie do celu zajęło
kilka dni, ale właściwy efekt został osiągnięty. Głównymi misjami cichociemnych,
dostarczanych przez RAF, były działania wywiadowcze, szkolenie członków AK, sabotaż
i podrabianie dokumentów, jednak w historii zapisały się również złotymi zgłoskami 3 akcje,
bynajmniej nie związane ze skokiem. Nazywały się one Most, a polegały na dostarczaniu do
okupowanej Polski ludzi i sprzętu. Najsłynniejszą i najbardziej znaczącą dla przebiegu
konfliktu okazała się operacja Most III 27 lipca 1944 roku, w czasie której poza dowiezionymi
do Polski cichociemnymi i sprzętem odebrani zostali kurierzy, wśród nich znalazł się były
jeniec obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Jerzy Chmielewski, którego zadaniem
było dostarczenie Brytyjczykom zdobytych przez Polaków planów najnowocześniejszej
niemieckiej broni – rakiet balistycznych V2, dzięki czemu Brytyjczykom udało się opracować
plan obrony przed atakiem ulepszonych wersji, bzyczących bomb (rakiet V1), nazwanych tak
z powodu wydawanego przez nie dźwięku. Operacja zakończyła się sukcesem, pomimo
niedogodności, do jakich doszło w ich trakcie, m.in. utknięcia samolotu na polowym lotnisku
z powodu złych warunków atmosferycznych i niespodziewanego pojawienia się patrolu
niemieckiej żandarmerii. Początkowo postanowiono, że samolot należy podpalić, a wszyscy
członkowie akcji muszą się ewakuować, jednak polscy żołnierze nie dali za wygraną i po
trwającym ponad godzinę wydobywaniu maszyny z błota udało się wystartować i dolecieć do
lotniska Campo Casale we Włoszech. Za tę akcję dowódca lotu porucznik George Culliford –
pilot brytyjskiego samolotu dostarczającego Polaków - został odznaczony orderem Virtuti
Militari. Niestety, pomimo tych wszystkich nieraz wspaniałych akcji i walk z okupantem
o wolność Polski, wielu cichociemnych straciło życie, część w czasie walk partyzanckich, jak
np. major Jan Piwnik ps. Ponury, lub w trakcie akcji Burza, łącznie ponad setka poniosła
śmierć w walce z niemieckim okupantem, a 9 z pozostałych powojenne władze
komunistyczne skazały na karę śmierci z powodu stanowiącego przez nich zagrożenia dla
nowego ustroju w Polsce.

Uważam, że wykład ten był wartościowym i dość wyczerpującym, pomimo niewielkiej
ilości czasu, wystąpieniem, przede wszystkim ze względu na to, że mógł pomóc wielu
zainteresowanym osobom zbliżyć się do nie do końca znanego im tematu, po utożsamieniu
się z bohaterami i zrozumieniu ich działań mających na celu zwycięską walkę o wyzwolenie
ojczyzny w sposób zgodny z reprezentowanymi przez nich wartościami i poglądami.

Sądzę, że wystąpienie to poszerzyło także moją wiedzę i teraz dostrzegam, że droga
do wolności poprzez bohaterską walkę nie zawsze opisana jest w sposób, jaki przekazywali
nam pisarze romantyczni, jako bohaterska śmierć na polu chwały w walce o wolność
swojego narodu. Przeczuwam, że jeżeli nie tylko ludzie nam współcześni, ale również ci,
którzy przyjdą po nas, będą potrafili trzeźwo i rozsądnie patrzeć na świat i odnaleźć się
w sytuacji kryzysowej, to ta droga wkrótce im się ukaże wraz z odpowiednimi sposobami na
pokonanie przeszkód na niej napotkanych.

Marcel Matuszak 2CG
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Powstanie w getcie warszawskim

i akcja “Żonkile”

Z początkiem roku 1942 okupujący Polskę naziści przystąpili do realizacji akcji
„Reinhardt”. Celem jej było raz na zawsze „oczyścić” teren Generalnego Gubernatorstwa
z ludności żydowskiej. W jej ramach w lipcu 1942 rozpoczęto tzw. „wielką akcję
likwidacyjną”, polegającą na wysiedlaniu i ostatecznej, masowej eksterminacji Żydów
z warszawskiego getta. Hitlerowcy okłamywali wygłodniałych mieszkańców, obiecując
pożywienie i dobrobyt. W ten sposób, do kwietnia 1943, wywieziono do obozu zagłady
w Treblince i zamordowano ponad 270 tysięcy warszawskich Żydów. W getcie pozostało
60 tys. osób.

Gdy 19 kwietnia 1943 przystąpiono do ostatecznej likwidacji warszawskiego getta,
naprzeciw wojskom niemieckim wystąpiły słabo uzbrojone oddziały powstańcze. Był to
początek heroicznej, lecz z góry przegranej walki o prawo do życia.

♦

Co roku 19 kwietnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (po którym wirtualny
spacer opisuje poniżej Ernest Stachowski - przyp. red.) organizuje akcję Żonkile. Jej celem
jest upamiętnienie i szerzenie wiedzy na temat powstania w getcie warszawskim. Nazwa, jak
i sama idea obchodów, znajduje swój początek w postaci Marka Edelmana – przywódcy
Żydowskiej Organizacji Bojowej, jednej z dwóch organizacji, które zorganizowały akcję
zbrojną w 1943 roku. Marek Edelman, któremu udało się przeżyć likwidację, co roku składał
pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych żonkili, by w ten sposób złożyć hołd
poległym towarzyszom. Mówi się, że takie same kwiaty dostawał w każdą rocznicę
powstania od anonimowej osoby. Symbolika żonkila stawała się przez lata coraz bardziej
powszechna i w takiej samej postaci pozostała do dziś. Zgodnie ze zwyczajem, każdego
roku 19 kwietnia grupy wolontariuszy rozdają żonkile przechodniom na ulicach polskich
miast.

Z okazji akcji Żonkile muzeum organizuje różne wydarzenia kulturalno-społeczne, by
przybliżyć współczesnym sytuację i kulturę żydowską z pierwszej połowy XX wieku.
Tegoroczne obchody, z wiadomych przyczyn, różniły się od tych z poprzednich lat.
Przeniesione zostały do mediów społecznościowych i platform streamingowych. Na kanale
Youtube oraz stronie na Facebooku Muzeum POLIN możliwe są do obejrzenia audycje,
koncerty i filmy przygotowane dla widowni w każdym wieku. Wśród nich znajdują się
zarówno historie prezentujące los jednostek jak i ogółu warszawskich Żydów.
M.in. w wywiadzie z Krystyną Budną, członkinią Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu,
opowiada ona swoją historię jako jedynej ocalałej z dziesięcioosobowej rodziny, a w filmie
„Muranów – Dzielnica Północna” młoda dziewczyna pochodzenia żydowskiego przybliża
widzowi, jak traktowano wyznawców judaizmu w Polsce przed wojną i w jej trakcie.

Dramat ludności żydowskiej należy do najstraszniejszych znanych historii ludzkości.
Tym ważniejsze są akcje takie jak „Żonkile”, przypominające współczesnemu człowiekowi,
do czego może doprowadzić nasza nienawiść.

Marcin Dudziak
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"Zwyciężonem� z� pomni� grobow�
Z�taną such� drewn� �ubienic�,
Z� całą sławę krótk� pła� kobiéc�

I długi�, nocn� rodaków rozmow�…"

Adam Mickiewicz
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TWÓRCZOŚĆ
ÓSEMKOWICZÓW
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J.H.: Tooo znooowuuu myyyy...

B.K.: Tooo właaaśnieee myyy...

J: Tak jest! Wasze ulubione Kółko Wierszokletów Ósmego Liceum...

B: Zresztą jedyne...

J: Zresztą jedyne, wita Was, drodzy Czytelnicy, na swoim czwartym spotkaniu, słowami
może nie starego, ale mającego już swoje lata utworu, może nie starego, ale mającego już
swoje lata polskiego zespołu... bigbitowego, jak twierdzi Źródło Wiedzy Wszelakiej, zresztą
założonego w dzielnicy Gdańska, która nazywa się Wrzeszcz. Co coś sugeruje...

B: W każdym razie zapraszamy Was, Drodzy i Szanowni, do zmierzenia się z tajemnicą
nazwy zespołu. Kto to śpiewał?

A.M.: Czerwone Gitary.

J: Hej!

B: Zepsułaś zabawę!

A: To była głupia zabawa. Zresztą, nie powiedziałeś, że nie mogę zgadywać.

B: Nie powiedziałem?

A: Co, nie jestem droga i szanowna?

B: Ale naprawdę nie powiedziałem?

J: Ja to miałem powiedzieć w następnej kwestii. Patrz: „zgadywać może każdy, oprócz
Alicji”. Ale nie zdążyłem.

A: Ha.

J: Nie ma co się cieszyć z naszej sromoty.

A: Cieszę się z mojej wygranej. Nawiasem mówiąc, to trochę dziwne, że zapisaliście sobie
ten cały dialog.

B: Potrzebowaliśmy kreatywnego wstępu.

A: Nieważne. Dostanę nagrodę?

J: Nie dostaniesz.

A: Czemu?
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J: Bo nie ma nagrody! Planowaliśmy na następnym zebraniu powiedzieć, że z powodu
problemów technicznych nie odebraliśmy żadnych odpowiedzi konkursowych i tak wymigać
się od rozdawania nagród. Więc możesz dostać uścisk dłoni Bartka.

A: Świetnie.

J: No cóż, w tym czasie, kiedy oni z ogniem w oczach wymieniają uścisk dłoni, ja zwrócę się
do Was, Szanowni Czytelnicy. Mogło się Wam wydawać, że weźmiemy dzisiaj pod lupę jakiś
utwór Czerwonych Gitar, skoro już do nich nawiązaliśmy. Życie jest jednak pełne
niespodzianek – dzisiaj nie będziemy mówić o piosenkach rockowych. Będziemy mówić
o utworze stworzonym przez, jeśli mogę się tak wyrazić, niczego nie ujmując Czerwonym
Gitarom, prawdziwego poetę. Poetę niezwykłego, nietuzinkowego. Poetę, którego twórczość
zachwyca i pobudza do rozważań nad naturą świata i miejscem człowieka... Skończyliście!?

B: Tak, skończyliśmy. Nie przeszkadzaj sobie.

J: Nie, nie, nie. Nagadałem się wystarczająco, próbując zająć ten czas, kiedy wy ściskaliście
sobie dłonie. Mówcie teraz wy.

B: Dobrze. Na czym skończyłeś?

J: Że będzie poeta.

B: Kto?

J: W tym rzecz.

A: Nie wiesz, prawda?

J: Oczywiście, że nie wiem. To ty wybierasz utwory.

A: Jesteś wariatem.

J: Dziękuję. Oświecisz nas?

A: Proszę. Dzisiejszym gościem ósemkowych wierszokletów jest Franciszek Dionizy
Kniaźnin, poeta z okresu zaborów. Człowiek, który urodził się w sarmackiej Pierwszej
Rzeczypospolitej, a umarł w niewoli, w zaborze rosyjskim.

B: Napisał swego czasu wspaniałą odę „Do wąsów”.

A: To prawda, napisał też wiele innych wierszy. Zresztą z tego, co czytałam, dosyć się
zasłużył karierze Euterpe w naszej ojczyźnie. O tejże zresztą sobie pomówimy.

J: O karierze muzy?

A: No, nie. O ojczyźnie. „Do Ojczyzny”, to tytuł wiersza. Możemy wjeżdżać z tekstem?

J: Mam dziwne poczucie, że o czymś zapomniałem...

B: Wyłączyłeś żelazko?

25



OŚMIORNICA

A: Czołówka!

B: Co?

J: Tak, tak, czołówka!

KÓŁKO WIERSZOKLETÓW

cz.4

KIEDYŚ TO BYŁO
B: Ale wyłączyłeś żelazko?

A: Skoro wszystko już powiedziałam przed czołówką, zapraszam do zapoznania się
z tekstem.

B: Ale czy Janek...

J: Oj, zamknij się już.

Franciszek Dionizy Kniaźnin „Do Ojczyzny. Vox clamantis in deserto”

Kędyż te słupy, te granice twarde,

Które nasz Chrobry oznaczał żelazem?

Tenże to naród cary wiązał harde,

Gromiąc i Orły, i Księżyce razem?

Myż to Polacy, owych mężów plemię,

Którzy krwią swoją kupili tę ziemię?

O wielkie dusze! jeśli cnót oblicze

Ze swojej ku nam obracacie chwały:

Zacni Tarnowscy, mężni Chodkiewicze!

Na cóż przykłady nam wasze zostały?
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Takeśmy podli, że was bierze trwoga

Błagać za nami zwróconego Boga.

Cokolwiek świętej po was jeszcze sławy

Nam się zostało (o bezczelna zbrodni)

Gładzim do szczętu sromotnymi sprawy,

Wspomnienia nawet waszego niegodni.

Zdradzając braci i wolność, i chwałę,

Cóż poczną serca, hańbą odrętwiałe?

Ojczyzno! na cóż przerażone mieczem

Piersi otwierasz? my nie twoje dzieci.

Straciwszy czułość, tam kajdany wleczem,

Gdzie pędzi przemoc lub mamona świeci.

Oto na sam brzęk i krótki blask złota,

Troskliwym uchem czatuje niecnota.

Skądkolwiek chytra zabłyśnie intryga,

Leci tam nędza i co urwać pragnie.

Chełpi się zdrada, że ją gwałt podźwiga;

Klaszcze mu podłość i kark jarzmu nagnie.

Jakże się z twojej wydźwigniesz ruiny,

Matko! takimi otoczona syny?

B: No, ciekawy wiersz, nie powiem.

A: Zastanawia mnie układ rymów. Sześciowersowe strofy, i jest: ababcc. Coś mi to
przypomina...
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J: Sonety?

A: Sonety?

J: No, czasem jest taki układ rymów w drugich dwóch strofach sonetu. Pewnie nawet jest
specjalna nazwa na taki sonet.

A: Czekaj, ale to bez sensu. Rymowałoby się od pierwszej zwrotki i zahaczało o drugą,
a potem...

B: One nie muszą być rozdzielone.

A: Nie?

J: Podobno nie. Ale zostawmy sonety, bo ten wiersz nim nie jest. Aczkolwiek Alicja ma rację,
że Kniaźnin zastosował nietypowy rytm. Zresztą wydaje się, że treść jest z tym związana.

B: Jak?

J: Wydaje mi się, że czuć, że te dwa ostatnie wersy są trochę oderwane od reszty. Ale może
tylko mi się wydaje.

A: Wiesz, to może brać się z praktycznych powodów. Jak piszesz, projektujesz jeden
segment, jedną całość, która się rymuje, a potem następną. I treść oczywiście jest logiczna,
następuje po sobie i tak dalej, ale może to tworzyć właśnie takie poczucie.

J: Masz rację, chociaż może tworzyć też odwrotne, nie? Kiedy wymyślasz rym, on
doprowadza ci myśl do trochę innego miejsca, niż się spodziewałaś, i musisz wyjść z tego
właśnie miejsca, i nadmiernie związać nową treść z poprzednią.

A: Tak, tak też się zdarza.

B: Co za szczęście, że w moich głupich, sztautyngerowskich fraszkach nie muszę się
mierzyć z takimi problemami.

A: Przecież nie piszesz tylko fraszek.

B: Nawet jak piszę coś innego, to nie myślę o takich głupotach.

A: Tym lepiej dla ciebie.

J: Wróćmy do Kniaźnina.

B: No tak, on w tym wierszu opowiada, jaka to Polska była wspaniała, jakie miała mądre
dzieci, i jak bardzo współcześni Polacy nimi nie są.

A: Współcześni jemu.

J: No, chyba można by powiedzieć to samo o nas.

A: Interesowność czy nawet chciwość...
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B: Egoizm, w sensie, jak oni to mówili?

A: Prywata.

B: Prywata, czyli dobro moje nad dobro wspólne.

J: No tak, pewnie znaleźlibyśmy tego aż nadto we współczesnej Polsce. Ale to jest dziwne,
tu coś nie pasuje.

B: Co ci nie pasuje?

J: No zobaczcie. Kniaźnin pisze, że Polacy z jego czasów są słabi i w ogóle kiedyś to było.

A: No tak. I my stwierdziliśmy, że z nami, w sensie Polakami z naszych czasów, jest tak
samo.

B: Z nami, w sensie z nami też, pamiętacie, jak Janek sprzedawał prace domowe z matmy
po dwie dychy?

A: Sprzedawałeś prace?

J: Sprzedawałem prace? Kiedy?

B: No, w gimnazjum. A nie! To byłem ja.

A: Tak... No właśnie, my też jesteśmy słabi i kiedyś to było, i tak dalej.

J: Dokładnie.

A: I co z tego?

J: Jeżeli te, nie wiem, dwieście lat temu było tak samo jak jest teraz, do jakim cudem pięćset
lat temu nie było tak samo?

B: Nie rozumiem.

J: Zobacz: jak to jest możliwe, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, skoro w czasach tych
wszystkich Chodkiewiczów byliśmy takim genialnym narodem, co wiązał cary?

A: No, coś w tym jest.

B: Może ty się urodziłeś.

J: Kniaźnin napisał to zanim ja się... zaraz, co!?

A: Przestańcie!

B: Nie odpowiedziałem mu nawet.

A: I dobrze.

J: Właśnie.
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A: Janek ma rację. To jest niemożliwe, żeby raz naród składał się z wybitnych jednostek,
a drugi raz tylko wzdychał za tamtymi jednostkami.

J: A może właśnie tak to jest? Wielkie jednostki piszą historię. One, nie zwykli ludzie. I teraz,
szczególnie że im dalej w tył z historią, tym mniej wiemy, i tym łatwiej było zrobić
propagandę, taką trwałą, te wybitne jednostki piszą o wielkich rzeczach, o sukcesach,
o zwycięstwach...

B: Nie zawsze.

J: Owszem, nie zawsze, ale i tak ludzie wolą słuchać o tym, co najlepsze. Nie? Wolą
słuchać, wolą myśleć o sukcesach, o zwycięstwach ich przodków, i tak dalej.

A: Polacy szczególnie.

J: Wydaje mi się, że wszyscy, ale możliwe.

B: No i co?

J: No i to robi Kniaźnin! Pokazuje te triumfy i mówi: patrzcie, co było, a czego nie ma.

A: No ale to nie jest do końca prawda, nie?

J: Nie, nie jest, ale tak patrzymy na historię.

B: Jedna rzecz.

J: No?

B: W czasach Kniaźnina też były wielkie jednostki. Prawda? One też pisały historię, może
nie tak bardzo, ale też. I my na nie patrzymy, chociaż wiemy, że nie do końca tak było. Jaki
z tego wniosek?

A: Tak samo będą patrzyć na wielkie jednostki naszych czasów.

B: Bingo.

J: Masz rację. Czyli my musimy napisać przyszłym pokoleniom taką historię, żeby miały
z czego być dumne. Żeby one też napisały swój rozdział.

A: Żeby narodowe wady i problemy nie przyćmiły potencjału, który w sobie mamy.

B: Tak powinno być.

J: I niech tak będzie! Kółko Wierszokletów dziękuje Wam, Szanowni Czytelnicy, za uwagę
poświęconą jego czwartemu spotkaniu. W którym udział wzięli:

A: Alicja Milecka,

B: Bartosz Kowalski,
J: Oraz Jan Halit. Do zobaczenia!
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Spacery z Ernestem

Zapraszam Was wszystkich do Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin, które
znajduje się w Warszawie; strona internetowa to: www. Polin.pl.

POLIN jest instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym dzieje polskich
Żydów, ale również jest miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej
poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską. Cel powstania tego muzeum był
również taki, by nauczyć ludzi otwartości, tolerancji i szacunku poprzez różnego rodzaju
wystawy. Odwiedzający ma zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym
zagrożeniom, takim jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia, oraz wyciągnąć nauki na
przyszłość. Instytucja ta jest dziełem wielu ludzi z całego świata, gdyż fundusze na
zrealizowanie tego projektu płynęły z wielu krajów. Ostateczne otwarcie nastąpiło
w październiku 2014 roku.

Zachęcam do osobistego odwiedzenia tego muzeum, a jeżeli taka okazja nie ma
szans być zrealizowana, zapraszam na stronę http://wirtualnyspacer.polin.pl/.

Podczas zwiedzania możemy obejrzeć filmy na temat życia codziennego, religii
i obyczajów polskich Żydów; o ich miłościach, radościach, smutkach i walkach.

Strona również umożliwia spacer po salach i wystawie poprzez Google art. & culture.

Na stronie muzeum w zakładce „wystawy” warto zajrzeć do każdego odnośnika;
w każdym jest coś, co przybliża do lepszego poznania życia polskich Żydów w trakcie
1000-letniej historii. Na wystawach można napotkać opowieści o królach, wynalazcach,
myślicielach i przemysłowcach.

Ciekawą zakładką jest również Nasze Portale; tu można przenieś się na strony
powiązane z kulturą, historią oraz życiem wybranych ludzi pochodzenia żydowskiego. Mnie
osobiście podoba się strona Żydowska Warszawa, z której mogłem dowiedzieć się wielu
interesujących informacji, wcześniej mi nieznanych, o przeszłości i teraźniejszości.

Ernest Stachowski 1c
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Uciszeni

Ucichli

dzielni rycerze

walczący w imię

bezmyślnie bawiących się widelcami Pań

mądrych i głupich, ale koronowanych głów

Świętych Spraw, którym pokłony oddawano

nie rzadziej, a może i częściej niż powyższym

ucichli

może padli pod kijami barbarzyńców

ale co z tego

nie lejcie łez

przywiązane z zasady serca

zawiedzione nadzieje

sztuczne Absoluty

bo barbarzyńcy też milczą

może wstydzą się swoich czynów

może wstydzą się burzenia ołtarzy Spraw

do których akurat nie pałali służalczą namiętnością

(czyli których nienawidzili, bo nie ma nic pomiędzy)

może wstydzą się przeprowadzania synów przez ogień

który niewinnych tylko zabija
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a winnym zadaje ból

a może wstydzą się

że też są rycerzami

od których chcieli się odgrodzić gorzkim przekleństwem

plugawymi szatami umazanymi we krwi

i kijami, którymi zabijali tak samo, jak mieczami

tylko że o kijach nie można śpiewać

zapomnieli, że też są rycerzami

takimi samymi jak tamci

tylko że o nich nie można śpiewać

bo służą Paniom, które nie są Paniami

i głowom, których korony ulepiono z błota

i innej Sprawie: sprawie

Alicja Milecka
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Zielony

Są różne odcienie zieleni

Z kolorów najwięcej odcieni

Ma kolor nadziei żywionych

Przez nas nazywany zielonym

Lecz mniejsza o światła pląsanie

Z listkami, jak chłopców i panien

Bo zieleń być może dwojaka:

Nieważne, na drzewach, na krzakach

Na liściach opadłych za wcześnie

Zniszczonych przez stopy i pleśnie

Zielony więc może być żywy

Wiosenny, przeczysty, prawdziwy

Naprawdę niosący nadzieję

I choć wiatr go szybko przewieje

Zostanie gdzieś w oczach do końca

Aż nowy nastanie wschód Słońca

Rok nowy nastanie i wiosna

I zieleń powróci radosna

Lecz zanim to w oczach odbicie

Co kuli się na ich dnie skrycie

Przemieni się znów w rzeczywiste

Wiosenne, radosne, przeczyste

Jest zieleń nieżywa i zgniła

Dla oka i serca niemiła

Jest zieleń, co Słońce zasmuca
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I troski do cichych dusz wrzuca

A oba kolory zielone

Tradycją człowieka święcone

Nieść mają stworzeniom nadzieję

I o ile pewnie zawieje

Ten anioł radosny do serca

Gdy w chłodnych zieleni kobiercach

Prym zechce wieść zieleń żywotna

We wszystkim najlepszym stukrotna

O tyle gdzie znajdziesz otuchę

Gdy wolnym, acz twardym czas ruchem

Zabije radosne kolory

I miejsca ich zwolni dla zmory

Zieleni gnijących rozkładów

I duchów, i pleśni, i gadów

Jaką nam świat zieleń maluje

Taką i nadzieję zbuduje

Alicja Milecka
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FRASZKI CZARNEGO BARTKA

Na Lotofaga

Zamiast rumianku czy wrzosu

proponował mi kwiat lotosu.

Na klif

Ucięty ostrym czasu nożem,

Odwieczna walka lądu z morzem.

Sztuka

Choć ktoś w głowę się postuka

pisać o niczym to sztuka!

Bartosz Kowalski
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***

Budujemy namiastki Słońca

Ono przecież uwalnia nas z mroku

Wiernie stoi wśród nas, rok po roku

Lecz każdego dnia zmierza do końca

Wszak nie chcemy, by ono odeszło

Chociaż wiemy, że jutro powróci

Desperacko pragniemy ukrócić

Wątpliwości: by było, by wzeszło

Skoro w mroku nadziei nie staje

Tylko płomień – namiastka zostaje

Jan Halit
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***

Gorący oddech krótkiej wolności

Drżeniem przenika zmęczone kości

Niewiele trzeba, by je uciszyć

Lecz jako mgiełka wolność umyka

Póki się krata jeszcze zamyka

Aby być wolnym, musisz się spieszyć

Coż, zawsze wróci ciężki smród niewoli

Nie ma co liczyć na odmianę doli

Lecz warto żyć w niej do końca wieczności

Warto się męczyć, trudzić i pracować

Byle głęboko, na dnie serca, chować

Nadzieję ciągle nowych chwil wolności

Jan Halit
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HUMOR LEKCJI
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P. prof. P. Saneluta:

Ta ściana. Jak w Prince of Persia. Ściana się do was zbliża, chce was zepchnąć.

To teraz robimy pewne szacher-macher.

Trzy. To jest na pewno wielkość, która jest dla nas intrygująca.

Kliku, kliku, szybciutko!

Bo cię wyślę do Afryki, będziesz prostował banany na drzewie!

Wiedzieli, co robią w życiu, czytaj: matematyka, fizyka, informatyka.

Nie gram w szachy, gram w pokera.

P. prof. J. Burchardt:

Dostajesz przewodnika, tak zwanego leadershipa.

Pan dyrektor, znaczy, Marek, chciał zamykać szkołę, ale ja wymusiłem, że nauka jest
ważniejsza - i panie w szkole pracują godzinę dłużej.

Dlaczego ja takich nie mam w humanie, psiakrew, gdzie mam czasem przypadki!

Z tą brodą wyglądasz jak jakiś Rumcajs!
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P. prof. A. Lerczak:

Dodajemy 0 z tej strony. Będzie to dobra strona.

Macie gwarancję, że was życie uszczęśliwi analizą matematyczną.

P. prof. A. Wanot:

Policzyłam sobie na takich dziwnych urządzeniach jak telefon.

Gdzieś tam widzę jakieś touchpady czy joysticki - to martwi!

Gdzieś tam na początku, jak jeszcze się trochę baliśmy naszej matematyczki..." Chociaż nie
wiem, czy ktoś kiedykolwiek się mnie bał... Ale załóżmy, że takie tam mam marzenia...

W pierwszej klasie nauczyciel przez godzinę się męczy, mówi: "To jest proporcja". I co? Rok
nauki mija i co uczeń mówi? (Niskim głosem) Mnożymy na krzyż!

Wydźwięk emocjonalny jest zupełnie inny w obu wzorach.

Zbliżamy się wszyscy do zera.

Kto połączy kropki, no, to mu osobiście wzrokiem wymownym przekażę niecenzuralną
opinię o nim.
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P .prof. J. Skrzypczak:

Zadzwoniłem do przewodniczącego klasy drugiej. Niestety, był to rocznik sprzed paru lat.
Został franciszkaninem.

P. prof. H. Posadzy-Tomczak:

Liczenie to jest obca mojej naturze czynność, to prawda.

Ja wiem, że teraz nie możecie wyjść na solo i załatwić sprawy po męsku, ale swoje sposoby
macie. Zapewne.

Jest to zróżnicowana menażeria ludzka.

Normalnie czary-mareczki się dzieją!

Doszliśmy do wniosku, że podmiot mówiący jest skurczybykiem.

Proszę zapamiętać to sobie raz... do przyszłego roku.

Powinien brzmieć dzwonek. Nie brzmi - jego problem.

43



OŚMIORNICA

Wszystko na tym świecie ma swój koniec. Niestety, ma go również moja
i moich kolegów redaktorów praca w „Ośmiornicy”. Wydawszy cztery numery, które bez
wstydu stanęły w jednym szeregu z licznymi poprzednikami, tworzonymi przez najróżniejsze
zespoły redaktorskie, postanowiliśmy pozwolić naszemu Mięczakowi popłynąć dalej.

Ostatni swój głos jako redaktora naczelnego pozwolę sobie wykorzystać na złożenie
kilku serdecznych podziękowań ludziom, bez których „Ośmiornica” nie mogłaby istnieć.
Przede wszystkim winien jestem wdzięczność Pani Profesor Hannie Posadzy-Tomczak,
która sprawuje nad gazetką opiekę merytoryczną. Pani Profesor, dziękuję za wybranie mnie
do zaszczytu pracy w „Ośmiornicy” oraz za cierpliwe dbanie o każdy tekst, który
wyprodukowaliśmy. Dziękuję też moim kolegom z redakcji, za każdą pracę, którą na moją
prośbę i z własnej inicjatywy wykonywali. Panowie, dobra robota! Równie gorąco dziękuję
wszystkim, którzy regularnie nam pomagali, przez pracę artystyczną i publicystyczną lub
okazyjnie wsparli nas przy którymś z numerów. W końcu najserdeczniej dziękuję Wam,
Drodzy Czytelnicy. Wy i przyszłe pokolenia Ósmego Liceum byliście sensem naszej pracy.

Oczywiście, mimo naszego przejścia na dziennikarską emeryturę „Ośmiornica” trwa
dalej. Kiedy, o czym strach teraz myśleć, powrócimy do szkoły po wakacjach, stery naszego
drogiego Głowonoga przejmą nasze młodsze koleżanki z obecnej klasy 2EP. W ostatnich
słowach życzę Wam, Dziewczyny, wszystkiego najlepszego na czas pracy w redakcji.
Ostrzcie pióra! „Ośmiornica” jest teraz Wasza.

Józef Owecki,

redaktor naczelny
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