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Całej społeczności naszej szkoły - Dyrekcji, Nauczycielom, wszystkim 
Pracownikom i Wam, Koleżanki i Koledzy - oraz Rodzinom życzymy bło-
gosławionych, radosnych, pięknych, pogodnych, dostatnich świąt Bożego 
Narodzenia, a w nowym roku - wszelkiego dobra. I niech ta trzynastka w 
dacie będzie szczęśliwa.

Do siego roku!

redakcja z opiekunem

Spis treści

1. Wydarzenia
2. Archiwum Ośmiornicy
3. Twórczość
4. Humor

str.  3    -  6
str.  7    -  7
str.  8    -  22
str. 23   -  27

Wstęp 

2



Wydarzenia : : „Pani Weronika i jej chłopcy” 

3

Stowarzyszenie „Warsztaty Idei 
Obywateli Rzeczypospolitej”, sto-
warzyszenie „Odra - Niemen”, oraz 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu pokaza-
li w szkole film dokumentalny „Pani 
Weronika i jej chłopcy”, po którym 
odbyło się spotkanie z bohaterką fil-
mu, kpt. Weroniką Sebastianowicz, 
Prezesem Stowarzyszenie Żołnie-
rzy AK na Białorusi i reżyserem Ar-
turem Pilarczykiem.

Film dokumentalny „Pani Wero-
nika i jej chłopcy”, reż. Artur Pilar-
czyk – to film o niezwykłej kobiecie, 
polskiej patriotce, żołnierzu AK, ła-
gierniczce, Pani kpt. Weronice Se-
bastianowicz i jej kombatanckich 
kolegach, którymi kieruje. Wszyscy 
są członkami Stowarzyszenia Żoł-
nierzy AK na Białorusi. Film przed-
stawia losy bohaterki i współczesne 
życie w otoczeniu jej chłopców.

„Pani Weronika i jej chłopcy”
Wydarzenia

Nagrody – za pokazanie środ-
kami filmowymi ludzi, których Pol-
ska opuściła, mimo że oni przy niej 
trwają. Bohaterka filmu podtrzymuje 
więź bardzo już starych żołnierzy 
II RP zamieszkałych na dzisiejszej 
Białorusi z Macierzą, przeciwdziała-
jąc zacieraniu pamięci o prawdziwej 
Polsce, o którą walczyli. Film ukazu-
je wzruszającą symbolikę polsko-
ści, podtrzymywanej przez odcho-
dzących już żołnierzy podwójnie 
wyklętych: Grand Prix I Ogólnopol-
skiego Festiwalu Filmu Niezależne-
go „OKNO” w Ełku 14-16 września 
2012, nagroda specjalne Katolic-
kiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
za filmowe ukazanie świadka żywej 
wiary.
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Współpraca VIII LO z UM

12 grudnia po południu w naszej 
szkole, w auli, podpisano porozu-
mienie między VIII LO im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu a Uniwer-
sytetem Medycznym im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

W uroczystości brały udział klasy 
o profilu biologiczno-chemicznym. 
Atmosfera od samego początku 
była nerwowa. Wśród gości byli 
m.in.: rektor Uniwersytetu Medycz-
nego Jego Magnificencja prof. dr 
hab. Jacek Wysocki, prorektor Uni-
wersytetu, wicekurator i przewodni-
cząca Rady Rodziców.

Uroczystość prowadzili Ania 
Osińska i Szymon Łuszczki. Na sa-
mym początku Pan dyrektor Marek 
Grefling uprzejmie powitał wszyst-
kich zgromadzonych, po czym 
rozpoczęły się występy naszych 
koleżanek i kolegów. Siostry Mar-
ta i Monika Łukomskie, na skrzyp-
cach, Adrianna Łabenda na flecie 
poprzecznym i Joanna Blok na pia-
ninie odegrały „Kanon Pohelbel’a”. 
Następnie Jakub Potoczny i Marek 
Grzesiak przedstawili w formie pre-
zentacji swoje prace badawcze na 
Olimpiadę Biologiczną, po czym 
Adrianna Łabenda odegrała na fle-
cie „Andaluzję”, akompaniowała jej 
Joanna Blok. Po jej występie odbył 
się krótki pokaz medyczny i ponow-
nie na skrzypcach zagrał duet sióstr 
Łukomskich, tym razem akompa-

niowała im na fortepianie Joanna 
Blok. Dziewczyny odegrały „Arię na 
strunie G” Jana Sebastiana Bacha. 

Po tym utworze nastąpiło podpi-
sanie umowy. Rektor przy tej oka-
zji stwierdził, że cieszy go, że to 
właśnie z VIII LO podpisał umowę, 
wspomniał o dużych zdolnościach 
studentów, którzy ukończyli nasze 
liceum, a także pochwalił dziewczy-
ny za oprawę muzyczną. Następnie 
prorektor dr hab. Grzegorz Dworacki 
wygłosił krótki, około 30-minutowy, 
wykład pt. „Serce nie sługa – co na 
to immunologia” traktujący o ukła-
dzie zgodności tkankowej  i trans-
plantologii. Prowadzący wspomniał, 
że on także ma sentyment do na-
szej szkoły. Jak za chwilę wytłuma-
czył, on i jego małżonka ukończyli 
VIII LO.

Po wykładzie prowadzący zakoń-
czyli uroczystość.

Jeszcze nie znamy dokładnych 
konsekwencji, jakie wynikną z po-
rozumienia, ale prawdopodobnie 
będzie to organizacja przez Uniwer-
sytet wykładów i zajęć praktycznych 
z dziedzin ściśle związanych z me-
dycyną.

Mikołaj Kamiński
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Dzień Patrona

Tradycyjnie w naszej szkole ob-
chodziliśmy Dzień Patrona. Dnia 
29.11.2012 w rocznicę śmierci 
Adama Mickiewicza zebraliśmy 
się w auli. Przedstawienie przy-
gotowała klasa 2a z pomocą Pani 
profesor A.Radziszewskiej. Jest 
to klasa o profilu informatycznym, 
tym razem jednak zaskoczyła talen-
tem aktorskim. Ciekawy scenariusz 
napisała Łucja Mazur. W bardzo 
przyjazny sposób zostały przybli-
żone postacie filomatów i filaretów. 
W przedstawieniu uczniowie przy-
wołali fragmenty dzieł członków 
Towarzystwa Filomatów. Ukazali ich 
jako zwykłych młodych ludzi, po-
siadających problemy podobne do 
naszych, lubiących się pobawić, na-
wet wypić, czy umówić się na rand-
kę. Dla maturzystów była to idealna 
powtórka przed egzaminem dojrza-
łości. Uczniowie klasy 2a zachwy-
cili również talentem muzycznym, 
śpiewali i grali na gitarach, co oży-
wiało sztukę i sprawiało, że nie była 
monotonna. Widać, że włożyli dużo 
pracy w przygotowanie się. Intere-
sującym pomysłem było przenie-

sienie miejsca akcji z auli na dwór. 
Klasa 2a nakręciła wcześniej film, 
jak Adam Mickiewicz z przyjaciółmi 
zostali aresztowani i wyprowadzeni 
z budynku, który został odtworzony 
w czasie przedstawienia.

 
W Dniu Patrona zostały ogłoszo-

ne wyniki konkursu „O laur Mickie-
wicza”. Pani wicedyrektor A.Woś-
kowiak-Kopeć wręczyła dyplomy 
nagrodzonym.

 

Chciałabym pogratulować 
uczniom klasy 2a bardzo ciekawe-
go przedstawienia. Uważam, że  ob-
chody Dnia Patrona były naprawdę 
dobrze przygotowane.

Aleksandra Kobus
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Wybory

6 grudnia w naszej szkole odbyły 
się wybory do SzRU VIII LO. Kilka 
dni później ogłoszono wyniki. Do 
samorządu uczniowskiego weszli: 
Aniela Lima z klasy 2c z 212 głosa-
mi, Nina Hadzewniak z 1c z 204 gło-
sami oraz Jan Kot vel Kotyński z 1e 
ze 199 głosami. 

Niektórzy uczniowie, między in-
nymi z klas : 3a, 3b i 3d, zbojkoto-
wali wybory. Osoby, które spędziły 
w murach VIII Liceum Ogólnokształ-
cącego już ponad 2 lata, doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, jak trud-
no jest coś w naszej szkole zmienić. 
Dlatego w ramach protestu wobec 
zarówno samej idei jak i formy wy-
borów nie wzięli udziału w głoso-
waniu. Ci, którzy odmówili udziele-
nia głosu, buntowali się przeciwko 
sposobowi prezentacji kandyda-
tów oraz działaniu Szkolnej Rady 
Uczniowskiej. Chociaż przedsta-
wiane przez kandydatów programy 
wyborcze (jak to w polityce bywa) 
były bardzo chwytliwe, ale w więk-
szości nie do zrealizowania. Na 
przykład pomysł utworzenia zimą 
lodowiska na boisku szkolnym był 
niezwykle oryginalny, jednak kan-
dydat najwyraźniej nie zdaje sobie 
sprawy z tego, kto odpowiadałby za 
powstałe na owym lodowisku ura-
zy. Żaden człowiek przy zdrowych 
zmysłach nie wyrazi zgody na orga-
nizację takiego przedsięwzięcia ze 
względu na ogromną odpowiedzial-

ność, jaka zostałaby na niego prze-
niesiona. Innym bulwersującym wy-
stępem w ocenie maturzystów był 
występ kolegi, który wchodząc na 
scenę powiedział : „Nazywam się 
Iksiński, jestem z klasy YZ, głosujcie 
na mnie, bo jestem z klasy YZ”. 

 

Jako uczniowie klas trzecich 
mamy nadzieję, że nasz bojkot wy-
borów skłoni  młodszych kolegów 
i koleżanki do refleksji na temat 
działania Szkolnej Rady Uczniow-
skiej. 

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

osm.surfaceproject.pl

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

http://osm.surfaceproject.pl
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Interpretacja myśli bł. Jana Pawła II 
zawartych w „Promieniowaniu ojcostwa”

Twórczość

Promieniowanie ojcostwa to sztu-
ka teatralna napisana przez Karola 
Wojtyłę w 1964r., gdy sprawował 
posługę kardynalską. Autor rozwa-
ża w utworze ojcostwo i macierzyń-
stwo jako wypełnienie miłości mię-
dzyludzkiej.

Odbiorcy od pierwszych chwil 
towarzyszy postać Adama. Warto 
rozszyfrować tę postać: Chociaż 
jestem jak człowiek, którego moż-
na wyłączyć przed nawias i znów 
podstawić pod dzieje wszystkich 
ludzi, jakby ich wspólny mianownik. 
Motyw wyłączania przed nawias 
pozwala wnioskować, iż Adam to 
postać uniwersalna, everyman, 
reprezentuje mężczyzn. Zwraca-
jąc uwagę, że mianem Adama 
określamy pierwszego człowieka 
– a przydomek Nowego Adama zy-
skał Jezus Chrystus I jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w Chry-
stusie wszyscy będą ożywieni (1 
Kor 15,22), otrzymujemy pewną 
ciągłość – każdy mężczyzna jest 
naznaczony piętnem pierwszego 
człowieka, swojego przodka. Je-
zus Chrystus jako Nowy Adam jest 
wzorcem nowego mężczyzny. War-
to w tej kwestii odnieść się do An-
zelma Grüna, który w książce Wal-
czyć i kochać zaznacza, że biblijny 
partner Ewy był pierwszym, który 

musiał zdefiniować swoją relację 
z kobietą, jak pisze: mężczyzna sta-
je się podobny do Boga tylko wtedy, 
gdy wyjaśni swoją relację z kobietą 
(…). Ta uwaga pozwoli nam wnikli-
wiej spojrzeć na miłość Adama do 
swojej wybranki. Każdy mężczyzna 
za twierdzeniem Grüna musi zrozu-
mieć swoją relację z kobietą. Obej-
muje to wszystkich panów na Ziemi.

W pierwszej części sztuki Adam 
w swoim monologu rozważa także 
ten problem. Ma dwie drogi wybo-
ru: pozostać biernym i w ten sposób 
stawiać opór Woli Bożej (nie jestem 
przeciw Niemu [Jezusowi], Podzi-
wiam Go i uwielbiam a równocze-
śnie stawiam Mu opór) lub przyjęcie 
jej. Jest to ważne, gdyż dzięki Bożej 
nauce Adam może właściwie pojąć, 
czym dla niego będzie głęboka re-
lacja z wybranką. Wniosek płynący 
z tej myśli można wyrazić słowami 
św. Augustyna: Gdzie Bóg jest na 
pierwszym miejscu, tam wszystko 
jest na swoim miejscu.

W drugiej części sztuki pozna-
jemy postać Moniki poprzez wspo-
mnienia z albumu rodzinnego i jej 
własny monolog. Bł. Jan Paweł II 
nieprzypadkowo wybrał imię Mo-
nika - święta imienniczka została 
wydana za mężczyznę wierzącego 
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w pogańskie bożki. Ujęła  go swo-
ją cichością, pracowitością i wielką 
miłością, tak że pod koniec życia 
przyjął chrzest. Św. Monika była 
także matką św. Augustyna, który 
w młodości był hulaką, człowiekiem 
swawolnym i nieodpowiedzialnym. 
Dzięki modlitwom matki i kazaniu 
św. Ambrożego syn nawrócił się 
i rozpoczął święte życie. Nadanie 
bohaterce imienia Monika jest waż-
ne z dwóch powodów: musi ona re-
prezentować wzór kobiety, przede 
wszystkim matki – trudno wymagać 
tego od świętych, które zachowały 
dziewictwo. Św. Monika jest wzo-
rem, gdyż dzięki jej gorącej modli-
twie syn Augustyn zamienił bez-
bożne życie na uświęcone. Gdyby 
kobieta przedstawiona w sztuce 
nosiła imię Ewa, mogłoby to wpro-
wadzić mylne interpretacje, gdyż 
pierwsza para kojarzy się z pierwo-
rodnym grzechem, a ich potomstwo 
z pierwszym morderstwem.

Ważny jest fakt, iż Monika nie po-
znała nigdy jej biologicznego ojca. 
Wyobrażała go sobie, starała się 
nawiązać z nim kontakt. Karol Gu-
staw Jung w swoich pracach z za-
kresu psychologii opisuje, iż każda 
dziewczyna tworzy w swoim umyśle 
archetyp mężczyzny – animusa, 
na bazie wizerunku ojca (podobnie 
u mężczyzn, z tym że nazywamy ten 
archetyp anime i pochodzi on z wi-
zerunku matki). Monika stworzyła 
w swoim umyśle ciepły, dobry obraz 
ojca, to wyobrażenie sprawia, że 
nie odczuwa lęku przed związkiem 

z mężczyzną – jej animus jest wize-
runkiem pozytywnym.

Para Adam i Monika swój pierw-
szy dialog odbywa na łonie natury. 
Opisy wskazują, że przestrzenią 
są góry, lasy klimatu umiarkowane-
go, prawdopodobnie są to urocze 
zakątki południowej Polski (autor 
z pewnością je znał). Osobiście 
odebrałem duet bohaterów jako 
nowe przedstawienie pary Oblu-
bienic-Oblubienica z „Pieśni nad 
pieśniami”. Oboje dopełniają się, są 
to postaci energiczne, prawdziwe, 
ich rozmowy są absorbujące – nie 
przypominają arlekinowskich dialo-
gów! Dialogi przesycone są głębo-
kim zrozumieniem swojej roli, płcio-
wości; związek jest czysty niczym 
w „Pieśni…” Pamiętając niezwykłą 
parę kochanków z Pnp:  Zaledwie 
ich minęłam,  znalazłam umiłowa-
nego mej duszy,  pochwyciłam go 
i nie puszczę,  aż go wprowadzę 
do domu mej matki,  do komnaty 
mej rodzicielki. (Pnp 3,4)  jedyna 
jest moja gołąbka, moja nieskalana,  
jedyna swej matki, wybrana swej 
rodzicielki. (Pnp 6,9) i porównując 
ją z Adamem i Moniką, możemy 
wnioskować: Adam pojął swoją re-
lację z kobietą (o czym wspomniane 
było w akapicie drugim); oglądamy 
parę kochanków, o których możemy 
powiedzieć, że czekają na ważne 
wydarzenie w życiu: pojawienie się 
dziecka. 
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Autor jako siłę spajającą zwią-
zek eksponuje miłość małżeńską 
(w tekście nie jest to wyrażone 
wprost, ale ze względu na zwroty do 
Boga, powoływanie się na Niego, 
możemy wnioskować, iż połączeni 
są węzłem małżeńskim) i pojawie-
nie się potomstwa. W tym momen-
cie należy zwrócić uwagę na kilka 
arcyważnych wersów wypowiedzia-
nych przez Adama:

Miłość jest stale wyborem i stale 
się rodzi z wyboru.

(Oto jest tajemnica słowa „moje”)
Jeśli miłuję, muszę stale wybierać 

ciebie w sobie,
muszę więc stale rodzić ciebie 

i stale się rodzić w tobie.
Rodząc w ten sposób przez nie-
ustanny wybór – rodzimy miłość.

(Oto jest tajemnica prostego słowa 
„moje”)

Miłość kochanków jest perma-
nentnie odnawiająca się. Jest to 
wyjątkowo ważne przy budowie 
rodziny, gdyż to związek mężczy-
zny i kobiety jest uświęcony. Sa-
krament dotyczy rodziców, nie ma 
bezpośredniego sakramentu relacji 
rodzic-dziecko. Dlaczego należy to 
podkreślić? Mąż i żona są podstawą 
rodziny, naginanie zasad, brak sza-
cunku dla przysięgi powoduje, że 
fundamenty budowli zwanej rodziną 
walą się, co sprowadza nieszczę-
ścia nie tylko na parę, ale i na ich 
potomstwo. Małżeństwo jest niero-
zerwalne, nie z powodu czyichś ani-
mozji, tylko dlatego, aby ludzie za-

stanowili się nad wyborem partnera. 
Pamiętając o teorii Junga, zauwa-
żamy, że zły wizerunek anime, ani-
musa; skażony wzorzec rodziciel-
ski w umyśle dziecka, może mieć 
wpływ na kondycję jego przyszłego 
związku (jak mówi Wj 20,5 Ja Pan, 
twój Bóg, jestem Bogiem zazdro-
snym, który karze występek ojców 
na synach do trzeciego i czwarte-
go pokolenia względem tych, któ-
rzy Mnie nienawidzą.)! Znakomicie 
przedstawił to Piotr Schmidt znany 
pod pseudonimem Ten Typ Mes 
w utworze Uwierz we mnie:

Słyszysz, potrzebuję Twojej wiary 
żebym mógł uwierzyć 

Bo ja nie znam takiego który sam tu 
przeżył 

Pan Bóg mierzy wszystko sercem 
co za kontrast 

Kiedy jego dzieci mierzą innych sta-
nem konta 

Kiedy jego córki nie wychodzą z mi-
łości za mąż 

Synowie nie wiedzą jak uprościć ten 
amok 

A kiedy wpadną ich życie to kon-
stans

Wiesz, brak ich wiary zatruwa świat 
ich potomstwa 

Widzisz to błędne koło bo kiedy 
koło mnie nie ma wiary 

Wtedy ja więdnę słowo, lecz nie po-
legnę słowo 

I mam nadzieję że vice versa 
Że ktoś jest ze mną z całego serca 

(...)
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Warto wykonać w tym momen-
cie pewien umysłowy eksperyment, 
co wyobrażamy sobie po hasłem: 
„zwykłe małżeństwo miesiąc po ślu-
bie” i „zwykłe małżeństwo po 20. la-
tach”.  W pierwszym wypadku widzi-
my młode małżeństwo, rozkochane 
w sobie, snuje plany, spędza ze 
sobą wiele chwil. W drugim przykła-
dzie być może widzisz małżeństwo, 
które straciło początkowy wigor, 
postępuje kryzys wieku średniego. 
Para kochanków uczy nas, aby na 
nowo rodzić się w drugiej osobie, 
miłość odnawia relację.

W ostatniej części sztuki spoty-
kamy się z Adamem i Matką. Adam 
z trzeciej części nie przypomina 
ukochanego Moniki - świadczą 
o tym jego rozterki, które są bar-
dzo podobne do monologu Adama 
z pierwszej części sztuki, np: Pa-
trzę z podziwem na Oblubieńca, 
a przecież nie umiem w niego się 
przeobrazić, oglądamy syna Mo-
niki i pierwszego w sztuce Adama. 
Monika stała się Matką, w pierwszej 
części na scenie pojawia się także 
Matka – pierwszego Adama. Po tym 
pokrętnym wytłumaczeniu „kto jest 
kto” ukazuje nam się cykliczność, 
z jaką pojawiają się kluczowe roz-
ważania zawarte w sztuce. Kolejne 
pokolenia młodzieńców wybierają 
między samotnością a przyjęciem 
Bożej nauki; definiują swoje relacje 
z kobietami. W tej części okazu-
je się, dlaczego kobietę nazwano 
Monika: stara się, aby syn przyjął 
naukę Ojca, działa niczym matka 

św. Augustyna. Myślą, która płynie 
z tego fragmentu są ostatnie słowa 
Matki na scenie: We mnie przetrwa 
dziedzictwo wszystkich ludzi za-
szczepione w śmierci Oblubieńca. 
Oblubieńcem jest oczywiście Je-
zus Chrystus, Matka wskazuje na 
ciągłość dziedzictwa – Kościoła 
Bożego, który odnawia się poprzez 
uświęcone rodziny.

Skoro rodzina zapewnia ciągłość 
Kościołowi Bożemu, oznacza to, 
że zgodnie z hierarchią w rodzi-
nie starsi mają prymat (oczywiście 
nie bezwzględnie według wieku, 
ale doświadczenia i mądrości, np. 
w hierarchii kościelnej). Jeśli starsi 
mają prymat, to w takim razie pod-
niesiona do rangi prawa staje się 
wola przodków. Mówimy tu oczywi-
ście o normalnych rodzinach. Oka-
zuję zaś łaskę aż do tysiącznego 
pokolenia tym, którzy Mnie miłują 
i przestrzegają moich przykazań 
(Wj 20,6). Jeżeli zatem ma pano-
wać hierarchia, musi panować jed-
nocześnie dyscyplina (tak samo 
jak w hierarchii kościelnej). Nie ma 
w tych twierdzeniach nic odkryw-
czego, cały ancien regime uznawał 
niesłychany szacunek dla rodziny, 
wartości chrześcijańskich. Adam 
jest w świecie po Rewolucji, oto za-
ciera się pośród procesów historii, 
gdzie decyduje ilość, czyli masa. 
Czy jednak hasło Rewolucji Fran-
cuskiej – Równość (Egalite) można 
połączyć z hierarchią, dyscypliną, 
które są konsekwencją dziedzicz-
nego sposobu odnawiania się Ko-
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ścioła? Hierarchia jest zaprzecze-
niem równości, Egalite w utworze 
bł. Karola Wojtyły to nic innego jak 
Między górną granicą wypełnie-
nia człowieka człowieczeństwem 
a dolną wyniszczenia człowieczeń-
stwa w człowieku pozostaje zawsze 
jedno: skojarzenie z ideą Ojca (…) 
oraz: Samotność wybieram po to, 
aby postać tylko sobą i nie być nikim 
więcej. Równość to ta bezkształtna 
masa, o której wspomina Adam, jej 
przedstawiciele mogą znać tylko 
skojarzenie idei Ojca, ludzie ci są 
sobą i nikim więcej. Pan Bóg wy-
maga od nas określonej postawy, 
każdy ojciec wie, że jego dzieci nie 
są równe – zna każde z osobna, 
podobnie Pan Bóg. Św. Jan po-
ucza: Obyś był zimny albo gorący! 
A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, 
ani zimny, chcę cię wyrzucić z mo-
ich ust. Autor poucza nas, abyśmy 
umieli wybierać, gdyż każdy z nas, 
a nie bezwładny tłum, będzie są-
dzony w dniu Sądu Ostatecznego.

Idea braterstwa (Fraternite) tak-
że musi zostać odrzucona. Pięknie 
brzmiąca, zwodnicza idea Rewolu-
cji (wszyscy ludzie będą braćmi?) 
nie zgadza się z poglądem autora. 
W tekście najlepiej wybrzmiewa to 
z wypowiedzi Matki (Moniki): Mi-
łość która przerasta, nie może się 
oderwać od swojej gleby. Glebą 
naszej miłości jest każdy człowiek. 
Ale Drogą i Źródłem jest Ojciec. 
Miłość, którą chrześcijanin okazuje 
innym, płynie z góry: przez wzgląd 
na Boga Ojca, który obdarzył mnie 

wielką miłością, nie mogę ci jej nie 
okazywać, skoro także jesteś dziec-
kiem Bożym. Zauważamy, że takie 
pojmowanie miłości  nie natrafia na 
przeszkodę w postaci osobistej nie-
chęci! Fałszywa wartość braterstwa 
bazuje na ateistycznym poglądzie, 
że to z mojej woli wynika mój stosu-
nek do ciebie. Dlatego właśnie tak 
ogromną wagę autor przywiązuje 
do stopniowego przygotowywania 
się do roli ojca – najpierw Adam 
musi przyjąć Wolę Bożą, potem 
stworzyć relację z kobietą – dopiero 
wtedy jest gotowy, by stać się Oj-
cem. Akceptacja Boga jako Ojca, 
przyjęcie jego miłości, to podstawa 
wszelkiej relacji dla chrześcijanina. 
Inaczej być nie może. 

Skoro autor rozprawia się z ide-
ami Rewolucji, powinniśmy także 
spotkać krytykę wolności (Liberte) 
w ujęciu rewolucyjnym. Faktycznie, 
Adam w dialogu z Moniką, stwier-
dza wprost: Miłość bowiem nie po-
zostawia swobody chcenia i temu, 
kto miłuje i temu, kogo miłuje – 
a jednocześnie miłość jest wyzwo-
leniem z wolności, wolność bowiem 
sama dla siebie byłaby straszna. 
Wolność w znaczeniu rewolucyj-
nym to odrzucenie zasad i warto-
ści, które przyświecały porządkowi 
opartemu o arystokrację. Uwolnie-
nie instynktów to zaprzeczenie woli 
Boskiej i stwierdzeniu Adama. Li-
berte zaprzecza dyscyplinie, która 
jest charakterystyczna w świecie 
hierarchicznym. Specjalnie rozróż-
niam wolność w znaczeniu rewolu-
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cyjnym i tradycyjnym. W świecie tra-
dycyjnym wolność rozumiemy jako 
swobodę działania zgodnie z rzym-
ską zasadą Chcącemu nie dzieje 
się krzywda i Wszystko wolno, ale 
nie wszystko buduje (1Kor 10,23), 
W ujęciu rewolucyjnym wolność 
to nazwa emancypacji od zasad, 
kultury, prawowitej władzy. Skoro 
miłość to odpowiedzialność, a od-
powiedzialność to związanie z dru-
gą osobą, to widzimy, że nie można 
kochać i jednocześnie być wolnym 
w znaczeniu rewolucyjnym, ponie-
waż z ukochaną osobą oboje wiąże-
my się relacją,a uwolnieniem byłoby 
zerwanie tej więzi. Aby uzmysłowić 
sobie jeszcze bardziej tę zależność, 
należy pamiętać, że „diabeł”, po łac. 
diaboli – oznacza ten, który dzieli. 

Diabeł to zaprzeczenie Boga, 
jego fałszywy, skażony wizerunek. 
Szatan działa poprzez kłamstwa, 
z pozoru wzniosłe idee, obietnice 
mogą być straszliwe w skutkach (np. 
wszelkie rewolucje), wartości z ze-
wnątrz przyjazne mogą być diabel-
skim wymysłem, który mąci ludziom 
w głowach (vide: idee Rewolucji). 
Wspomniany już Grün pisze: Sza-
tan nie zwycięży mężczyzny, dopóki 
żyje w obecności dojrzałej kobiety. 
Dlatego pierwszą w raju zaatako-
wał Ewę. Lucyfer zawsze działa, 
aby oddalić człowieka od Boga, jest 
zawsze przeciw Ludowi Bożemu. 
Natomiast Adam określa Boskie 
działanie: Najdziwniejsze zaś jest 
to, co zawsze okazuje się w końcu: 
że nigdy nie jesteś przeciwko mnie. 

Czyż to nie zdefiniowanie działania 
Boga jako naszego Ojca? Czy po 
takich słowach można Panu Bogu 
nie ufać? Nie jest łatwo zrozumieć 
Bożą miłość osobie, która ma za-
szczepiony zły wizerunek swojego 
ojca. To wynika właśnie z tego, że 
rodzina zapewnia ciągłość Kościo-
ła – jeśli dziecko było wychowywa-
ne w wierze, będzie miało mniejsze 
problemy z przyjęciem Bożej miło-
ści. W tym właśnie spełnia się dzie-
dzictwo.

Należałoby rozszyfrować, czym 
jest owo Promieniowanie ojcostwa. 
Posłużmy się zatem analogią ze 
świata natury. Jeśli mówimy, ze 
dane ciało promieniuje, to oznacza, 
że emituje energię do otoczenia. 
Owo Promieniowanie ojcostwa to 
właśnie emitowanie postawy ojcow-
skiej. Dobrze definiuje Grün, pisząc: 
Być ojcem oznacza wspierać ko-
goś, przekazywać mu radość ży-
cia, dawać mu oparcie, by odważył 
się wziąć los w swoje ręce. Ojciec 
jest zdecydowany i wielkodusz-
ny. Jak pokazaliśmy wcześniej, od 
niego zależy, jaki wizerunek Boga 
jako Ojca będzie posiadało dziec-
ko w swoim umyśle.  Ojcostwo jest 
powołaniem – nie bez znaczenia, 
że do zakonników zwracamy się 
per „Ojcze”, a do papieża „Ojcze 
Święty”, są to opiekunowie naszego 
powołania, duchowi ojcowie. Aby 
stać się duchowym przewodnikiem 
dla własnego dziecka,  trzeba zro-
zumieć Bożą miłość, zaakceptować 
siebie i stworzyć trwałą relację z ko-
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bietą. Ojcostwo to dla mężczyzny 
wypełnienie swojej drogi życiowej, 
nie jest ważne, czy posiada własne 
dzieci, ale czy jest ojcem ducho-
wym dla kogoś. Jako głowa rodziny 
organizuje życie familii, odpowiada 
za stan związku małżeńskiego. Pa-
miętajmy: po owocach ich poznacie! 
(Mt 7,16) Owo szlachetne powoła-
nie jest odnawiane, co bł. Jan Pa-
weł II zawarł w Promieniowaniu…, 
pisząc: Ojcowie wracają przez 
dzieci, na gruncie dziecięcej duszy 
stale odżywa ojciec. Pojawienie się 
dziecka pobudza tatę, odnawia go 
w jego roli. Gdybym mógł wybrać 
najważniejszą myśl, płynącą z dzie-
ła, byłby to wniosek, abyśmy za-
wsze i wszędzie rodzili się na nowo 
w wierze, w miłości małżeńskiej, 
w powołaniu. Wezwanie to znako-
micie wpasowuje się w tegoroczny 
Dzień Papieski, który upływa pod 
hasłem „Jan Paweł II – papież rodzi-
ny”. Uświęcone rodziny powstaną 

z uświęconych rodzin, których fun-
damentem są rodzice, aby ich więź 
była trwała, muszą okazywać sobie 
miłość ze względu na umiłowanie 
każdego z nas przez Boga Ojca, 
Pan Bóg pragnie, abyśmy odpowie-
dzieli na jego miłość – osoba, która 
okazuję miłość, liczy na odwzajem-
nienie jej – tak samo Ojciec nasz. 
Za przerwanie kontaktu z Bogiem 
odpowiada grzech, zatem musi-
my się go wystrzegać. Aby unikać 
występku, musimy starać się być 
coraz doskonalsi w postępowaniu, 
w tym pomaga Bóg. Dlatego niech 
Wam błogosławi Bóg Wszechmo-
gący i Syn, i Duch Święty. Amen. 
(…) - życzę wszystkim wytrwałości 
w powołaniu, bo jak to wyraził jeden 
z bohaterów Pana Tadeuszu: czeka 
nas wszystkich wielka praca!

Mikołaj Kamińs
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XXX
Jesienny wiatr strącał ostatnie liście z drzew. Przed niedawno usy-

paną mogiłą stał ojciec w dwójką dzieci. Ośmioletni chłopiec, Jakub, 
doskonale wiedział, dlaczego od paru miesięcy przychodzą tu co nie-
dzielę, jego czteroletnia siostra Zosia dopiero zaczynała rozumieć.

- Tatusiu, to znaczy, że już nigdy nie zobaczymy mamy? – zapytała 
zasmucona.

- Ona niczego nie rozumie – westchnął Kubuś – Mama umarła. 
I poszła do nieba.

- A kiedy stamtąd wróci? – drążyła temat dziewczynka.
- Ona już nigdy nie wróci – powiedział cicho ojciec – Ale kiedyś to 

my dołączymy do niej i znów będziemy wszyscy razem.
- To jak my sobie bez niej poradzimy? Kto nam będzie gotował 

obiadki i czytał bajki na dobranoc? – załamała się mała.
- Będziemy sobie musieli jakoś poradzić – odpowiedział jej tata.
- Papież też nie miał mamy, a został papieżem – stwierdził Kuba.
- Ale on był już wtedy duży. A my nie jesteśmy. Nie poradzimy so-

bie. – uparła się Zosia.
- Przecież macie jeszcze mnie. - obruszył się ojciec - Wcale nie był 

taki duży. Miał 9 lat. Ale wspominał ją całe życie. Nawet pisał o niej 
wiersze.

- Myślisz, że jak mama jest teraz w niebie, to poznała papieża? – 
zapytała dziewczynka.

- To całkiem możliwe.
- I co oni tam robią w niebie?
- Modlą się za nas.
- To oni tam mają strasznie nudno. Nic tylko się modlą? – zapytała 

Zosia z niedowierzaniem.
- Na pewno nie mają nudno. Są bardzo szczęśliwi. A czy robią coś 

jeszcze… Hm… Kiedyś się dowiemy.
- Tato, a modlitwa jest przecież rozmową, tak? – zapytał zamyślony 

Kuba.
- Tak jakby. 
- Czyli jeżeli oni się za nas modlą to znaczy, że tak jakby chcą się 

z nami skontaktować? I porozmawiać?
- W sumie… - zawahał się ojciec- masz rację.
- To modląc się, możemy z mamą porozmawiać! – wykrzyknął roz-

radowany.
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- A nie możemy po prostu zadzwonić? – zdziwiła się Zosia.
- To jest inny rodzaj rozmowy. Mama ci raczej nie odpowie.
- A papież?
- Papież też nie.
- To co to za rozmowa – nadąsała się dziewczynka.
- Duchowa. Możesz mamie opowiedzieć o wszystkim, co u ciebie 

słychać. I choć mama ci  nie odpowie, to wysłucha i może jakoś po-
może – wytłumaczył ojciec.

- Mama o nas nie zapomni, prawda? – zapytał szeptem Kuba.
- Nie. Zawsze będzie nas kochać, tak jak my będziemy zawsze 

kochać ją.
- Papież też nigdy nie przestał kochać swojej mamy? – zadała py-

tanie Zosia.
- Nigdy nie przestaje się kochać, jeśli kocha się naprawdę.

Beata Szturemska

Człowiek podczas wojny
Niedawno na ekranach kin po-

jawił się nowy film Marcina Krzysz-
tałowicza „Obława” obrazujący losy 
partyzantów z czasów II wojny świa-
towej. Jak dotąd pojawiły się jedy-
nie pochlebne opinie na jego temat. 
Reklamowany jest jako „Najbardziej 
poruszający polski film roku”, czy 
jednak można go tak nazwać?

Głównego bohatera gra Mar-
cin Dorociński. Kapral Wydra pełni 
rolę egzekutora w obozie party-
zantów pod komendą porucznika 
Maka, w którego postać wcielił się 
Andrzej Zieliński. W lesie panuje 
chłód i głód, a obozowy „kucharz” 
planuje wykorzystać nawet mucho-
mory jako strawę. W tych trudnych 
warunkach prowadzona jest walka 

nie tyle o wolność, co o przetrwanie. 
Zasady są proste – złych należy się 
pozbywać jak najszybciej. Dlatego, 
gdy Wydra pewnego dnia dostaje 
zlecenie na kolaboranta Kondolewi-
cza, granego przez Macieja Stuhra, 
nie musi nawet pytać o jego winę. 
Po prostu wykonuje swe zadanie. 
Historia powoli komplikuje się coraz 
bardziej, gdy okazuje się, że kata 
i ofiarę łączy dawna znajomość. 
Z czasem widz dowiaduje się też 
coraz więcej o winie Kondolewicza, 
a także o przyszłości partyzantów.

Z całą pewnością na uwagę za-
sługuje gra aktorów, którzy potra-
fili wyrazić uczucia bohaterów, nie 
spłycając jednocześnie przekazu. 
Znakomity duet Dorocińskiego 
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i Stuhra świetnie współgra na tle wy-
darzeń rozgrywających się w lesie 
czy w mieście. Stopniowo napięcie 
wzrasta, a życiowe decyzje boha-
terów stają się bardziej zrozumiałe. 
Wszak często trudniej ocenić kogoś 
z bliska, znając jego pobudki. Wybór 
aktorów może zdawać się przypad-
kowy i niezbyt trafny, jednak okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Postaci 
nie są papierowe. Oprócz głównej 
pary bohaterów świetne kreacje 
stworzyli też Andrzej Zieliński oraz 
Sonia Bohosiewicz jako żona Kon-
dolewicza, uwięziona w nieszczęśli-
wym małżeństwie. Kobieta zdaje się 
zamknięta w świecie półprawd i do-
mysłów na temat sprawek męża, 
uciszona przez strach i konwenan-
se. To właśnie jej milczenie jest naj-
bardziej wymowne.

W tym filmie wszystko tworzy 
zgraną całość, praktycznie nie 
ma momentów zbędnych. Każdy 
szczegół służy przekazaniu treści. 
Za scenografię i kostiumy odpo-
wiedzialność wzięły osoby pracu-
jące już wcześniej przy podobnych 
produkcjach takich jak „Katyń” czy 
„Róża”. Dzięki temu realia drugiej 
wojny światowej zostały wiernie od-
wzorowane. Montaż tylko pogłębia 
wielowarstwowość tego filmu, licz-
ne retrospekcje pozwalają ujrzeć te 
same wydarzenia z innej perspekty-
wy, inaczej ocenić czyny bohaterów. 
Wielu widzów narzeka na niechro-
nologiczny układ scen czy na brak 
rozbudowanej ścieżki dźwiękowej, 
jednak to też buduje nastrój opowie-

ści. Muzykę słyszymy wraz z boha-
terami, co w połączeniu z ujęciami 
kręconymi „z ręki” pozwala lepiej 
zrozumieć atmosferę wydarzeń.

Postawy ukazane w filmie nie na-
leżą do propagowanych. To nie jest 
opowieść o bohaterach, dobrych 
i złych ludziach. Nie mamy do czy-
nienia z podziałem na Niemców 
i Polaków, szlachetnych i podłych. 
Bo tak naprawdę takie podziały 
nie istnieją. Podczas wojny niektó-
rzy zdradzają własny naród, nawet 
własną rodzinę, a inni poświęcają 
życie dla nieznajomych. To nieważ-
ne, czy ktoś jest Polakiem, Żydem, 
Ukraińcem czy Niemcem. Ważne, 
czy potrafi okazać człowieczeństwo 
w czasach zagłady ludzkości, kiedy 
miejsce współczucia zajmuje obo-
jętność. Bowiem każdy jest człowie-
kiem, niezależnie od narodowości, 
a ocenić można jedynie czyny, a nie 
pochodzenie.

 
„Obława” to nie hit kasowy, czy 

kolejna komercyjna produkcja. To 
raczej film skłaniający do refleksji, 
wymagający od widza zaangażo-
wania i skupienia, zdecydowa-
nie nie z gatunku łatwych, lekkich 
i przyjemnych. Jednak to znakomity 
obraz dla osób chcących obejrzeć 
„coś z górnej półki”,  próbować 
zrozumieć postawy ludzkie w sytu-
acjach granicznych.

Katarzyna Doroszewska
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Front

- Żbiki? Zgłoście się!
Odpowiada szum.
- Sierżancie McTaylor! Odezwij się!
Cisza…
- Kapral Smith!
Zmiana częstotliwości, próba kontaktu z obserwatorem.
- Poruczniku, co tam się dzieje?! – Alexis wrzeszczy do krótkofa-

lówki, zdenerwowana zerwaniem kontaktu z oddziałem.
- Nagle… Zniknęli… – odpowiada zdezorientowany głos.
- Jak to, zniknęli!? W jaki sposób pół tuzina ludzi może sobie tak 

po prostu zniknąć?
- Zapadli się pod ziemię, kapitanie. To mogła być pułapka.
- Tak blisko obozu? To jest nie-mo-żli-we! – krzyczy, dokładnie ak-

centując każdą sylabę – Wyślij trzech żołnierzy, żeby to sprawdzili! 
I uważnie obserwuj!

- Tak jest!
- Informować mnie natychmiast, gdy dowiecie się czegoś nowego! 

– wydaje rozkaz i rozłącza się.

Chwila czasu na sprawdzenie danych. Specjalistka Posterunku  
natychmiast łączy się z bazą danych i pobiera kartotekę oddziału.

Żbiki. Jedna z dwóch grup patrolowych obozu. Dowódca – sierżant 
McTaylor, zastępca – kapral Smith. Bezpośredni przełożony – porucz-
nik Steve, nad którym jest kapitan Alexis. W skład wchodzi czwórka 
starszych szeregowych i troje rekrutów, którzy są na froncie od tygo-
dnia. Zostali przysłani, by wypełnić lukę po żołnierzach, którzy zagi-
nęli w podobnych okolicznościach miesiąc wcześniej. Szeregowi pod 
komendą bardziej doświadczonych żołnierzy zostali wysłani na misję 
próbną, mającą ich zapoznać z terenem. Dzień wcześniej ukończy-
li sześciodniowe szkolenie przygotowujące do bezpośredniej walki 
z Molochem. Patrol natknął się na zwiadowców z północy. Zniszczył 

  Posterunek – nazwa armii ludzkości, która walczy na północnym fron-
cie Stanów Zjednoczonych z Molochem – sztuczną inteligencją, która 
przejęła kontrolę nad maszynami 5 września 2020 roku (aktualnie jest 
rok 2055) i dąży do podporządkowania lub kompletnej anihilacji ludzi 
(jej cele nie są dokładnie znane).
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dwie maszyny z trzech, ostatnią zmuszając do ucieczki i właśnie wra-
cał bez najmniejszych strat poniesionych w walce. Dziewięć minut 
temu utracono kontakt.

- Kapitan Alexis! Mamy problemy z łącznością w pobliżu miejsca 
zdarzenia. Brak jakichkolwiek śladów po oddziale. Moi ludzie już wra-
cają.

- Patałachy! Czy wy nic już nie potraficie zrobić porządnie? Jadę 
tam osobiście! Niech mnie asekurują!

Zamyka laptopa i wybiega z budynku, po drodze zakładając kask 
w pośpiechu. Widzi dwóch żołnierzy rozmawiających nieopodal.

- Max! Hermes! Jedziecie ze mną. Dalej, po motory!

Nie trzeba było ich poganiać. Od razu zerwali się, by wykonać roz-
kaz. Kapitan Alexis jest powszechnie szanowana za nieprzeciętną 
błyskotliwość, umiejętności logistyczne i informatyczne, które spra-
wiły, że stała się wręcz niezbędna dla funkcjonowania obozu. W hie-
rarchii plutonu zajmuje trzecie miejsce, zaraz po kapitanie Armstron-
gu, który dowodzi grupami uderzeniowymi i majorze Roy’u, który jest 
zwierzchnikiem. Po chwili cała trójka pędzi na czarnych dwukołow-
cach ku umocnieniom. Brama stoi otworem. „Porucznik chociaż tym 
się zajął…” przemknęło przez myśl Alexis.

Po pięciu minutach szaleńczej jazdy po nierównościach pustkowi, 
zniszczonych ciągłą wojną, dojeżdżają na miejsce. Kapitan zsiada 
z motoru.

- W każdej chwili macie być gotowi do powrotu. Pilnujcie pojazdów 
i miejsce oczy dookoła głowy! Zrozumiano?

- Tak jest!

Nie wieje zbyt silny wiatr, więc nie zdążył jeszcze zatrzeć śladów. 
Kobieta zbiega w dolinę i przeszukuje ją w poszukiwaniu czegokol-
wiek, co mogłoby naprowadzić ją na trop. Zaklęła.

- Widzicie to?! – krzyczy w kierunku towarzyszy, wskazując na 
przestrzeń, idealnie utorowaną, by jakiś pojazd mógł się poruszać 
w dolinie. - Był tu Transporter! I to tuż pod naszym nosem! Te patała-
chy nawet czegoś tak oczywistego nie potrafią zauważyć!

Żołnierze popatrzyli na siebie porozumiewawczo i zdwoili czuj-
ność. Obecność Transportera niecałe pięć kilometrów od bazy mo-
gła zwiastować tylko kłopoty. Pojazd nie jest duży, jednak dobrze 
opancerzony, a Moloch najczęściej wykorzystuje go, kiedy zastawia 
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pułapki. Porywa ludzi, wykonuje na nich eksperymenty i dołącza 
jako komponenty do maszyn. Ludzkie neuroprzekaźniki mają prze-
pustowość wielokrotnie większą niż jakiekolwiek kable, obwody czy 
układy scalone, dlatego stworzone w ten sposób cyborgi są szalenie 
niebezpieczne na polu bitwy. Owszem, nieraz zawodzą, jeśli w jakiś 
sposób porwany odzyska świadomość. Lecz wtedy, jeśli błąd trwa 
dłużej niż kilkanaście sekund, najczęściej popełnia samobójstwo, 
nie chcąc służyć upiornej maszynie. Mimo tej wady, cyborgi wciąż są 
najniebezpieczniejszymi, a zarazem najokrutniejszymi wynalazkami 
Molocha.

Alexis odkryła coś jeszcze. Ślady po sieciach pozostawiane na 
ścianie. Zanim Transporter odjechał, zostały zdjęte i wraz z ładun-
kiem trafiły do środka, jednak część charakterystycznych obciążni-
ków wciąż tkwiła w betonie. Przebieg zdarzeń powoli stawał się jasny. 
Niewielki robot, ukryty w rogu, między ruinami dwóch budynków, wy-
strzelił kilka sieci, w które został złapany cały oddział. Musieli zanie-
dbać szyk, skoro nie zdołali oddać jakiegokolwiek strzału. Wszyscy 
zostali przyszpileni do ściany. Wtedy wyłonił się, wcześniej zamasko-
wany, transporter i wyszło z niego kilka robotów pomocniczych, które 
załadowały ludzi na pokład. Cała akcja musiała trwać niespełna kil-
kanaście sekund.

Tylko dlaczego nie wysłano sygnału sos, a problemy z łącznością 
występują aż do teraz? Nic nie wskazuje na to, by można było ob-
winiać za taki stan warunki atmosferyczne. Alexis wyciąga detektor 
fal. Wyraźne zakłócenia mają swoje centrum na zachodzie, niedaleko 
od miejsca zdarzenia. Przypuszczenia okazują się trafne. Niewielkie 
urządzenie emitujące liczne szumy leży przywalone warstwą gruzu. 
Widocznie Transporter musiał zahaczyć o kant budynku, kiedy odjeż-
dżał, jednocześnie tracąc nadajnik.

Sprawa zniknięcia została rozwiązana. Trzeba sporządzić raport 
i wyjaśnić majorowi, w jaki sposób straciła jedną trzecią swoich ludzi, 
którzy wbrew woli zasilą szeregi Molocha. Wciąż jednak pozostaje 
niejasna jedna kwestia. W jaki sposób Transporter mógł podjechać 
tak blisko obozu? Jedyną hipotezą, przychodzącą w tej chwili do 
głowy kapitan, jest szpieg lub zdrajca, który dezaktywował na czas 
przejazdu maszyny systemy wczesnego ostrzegania, za które to ona 
jest przecież odpowiedzialna! Kiedy wróci do obozu, będzie musiała 
przeprowadzić szczegółowe śledztwo.

Mateusz Ledzianowski
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Dziwna panika zapanowała wśród ludzi w związku z rzekomo zbli-
żającym się końcem świata  21 grudnia 2012 roku. Czego tu paniko-
wać? Przecież koniec świata jest przez chrześcijan tak niecierpliwie 
oczekiwany, „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce 
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, 
którzy Go miłują. (Kor 1; 2,9)” z drugiej strony Bóg w Apokalipsie rze-
cze: „na zewnątrz [poza Nowym Jeruzalem] są psy*, guślarze, roz-
pustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy kto kłamstwo kocha i nim 
żyje (Ap 22,15)”. Chyba jednak nie o to chodzi, ponieważ powinniśmy 
zobaczyć wzmożone zainteresowanie spowiedzią, a zdaje się, że w 
tej sprawie nihil novi. Jak czytamy w Piśmie, przed paruzją na świecie 
powinien panować „wielki ucisk”, wprawdzie polityka miłości dobie-
gła końca, o czym dobitnie świadczy wypowiedź ministra Boniego, 
ale ostatecznie jakoś tam egzystujemy. To wyjaśnia, dlaczego wielu 
ludzi (w tym i ja) nie przewiduje końca świata w najbliższym miesiącu. 
Natomiast skłamałbym, gdybym powiedział, że nikt na wieść o końcu 
świata nie panikuje. W sieci można znależć mnóstwo przykładów lu-
dzi przygotowujących się na kataklizm.

Całe zamieszanie z „bunkrowaniem się” i zbieraniem zapasów na 
kataklizm przypomina mi strach galijskich wojowników wyrażony w 
obawie: „oby tylko niebo nie spadło nam na głowę”. Pogaństwa albo 
nie udało się wytępić, albo ono zwyczajnie się w takim momencie 
ujawniło. Najbardziej mnie uderza to, że na podstawie przesłanki mó-
wiącej, że w 2012 roku kończy się kalendarz Majów, powstała pani-
ka. Mam przed oczami taką wizję jakichś europejskich bankowców, w 
krawatach, którzy przy ekspresie do kawy, spoceni z nerwów, ściszo-
nym głosem mówią: - Ty z Matyldą już jesteście gotowi? -Tak, sądzę, 
że w Alpach przetrwamy 2 miesiące kataklizmu. Śmiech na sali.

Po pierwsze wszelkie przewidywania, przepowiednia mają to do 
siebie, że łatwo się pomylić (akurat obietnica przyjścia Mesjasza z 
księgi Izajasza się sprawdziła, słowa Jezusa o zesłaniu Ducha Świę-
tego też, stąd zwracałem uwagę na słowa Pisma) i tak w latach 50. 
XX wieku Eryk Fromm przewidywał, że ZSRR wygra starcie z USA. 
Jak ten wątek się zakończył, doskonale wiemy. Królowi Augustowi II 
Mocnemu pewna Cyganka przepowiedziała zdobycie Konstantyno-
pola i uzyskanie tytułu cesarza. Wprawdzie ambicji nie można było 

Koniec świata
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odmówić królowi, ale słomianego zapału także, a zmagania w cza-
sie wojny północnej musiały sprowadzić go na ziemię. Nie słysza-
łem także żadnych przesłanek, dlaczego wymysł Majów miałby się 
sprawdzić, a wiara, że jakiś bożek kukurydzy miałby im to objawić 
zakrawa na pogaństwo.

Tu właśnie dochodzimy do drugiego problemu, skąd ta chora 
fascynacja wymysłami jakichś prymitywnych cywilizacji i plemion 
(jakże tak można mówić, że Majowie są prymitywni, skoro zostawili 
nam budowle...   - dobrze, a czy ich dorobek zmienił coś w naszym 
myśleniu? Chyba nie bardzo. Grecy zostawili nam traktaty filozoficz-
ne, Rzymianie dali nam prawo, od starożytnych Chińczyków mamy 
umiejętności pozwalające prowadzić wojnę; Majowie nic nie wnieśli 
praktycznego, co mogłoby wzbogacić nasze spojrzenie na świat). 
Czyżby to kwestia braku wiary w naszą kulturę, naszą cywilizację eu-
ropejską (która wprawdzie się chyli, ale nadal jest obecna)? Czasami 
kolorowe gazetki donoszą o jakimś cudownym plemieniu Hula-Bula, 
które odżywia się wyjątkowo zdrowo i ekologicznie. Nie dość, że nie 
umierają na choroby serca, to do tego ich potrawy z korzonków. bulw 
i owoców są bardzo zdrowe. Ich system wychowania, który wpaja im 
umiłowanie przyrody ... mmm... palce lizać. Pomimo tych cudownych 
pomysłów, to nie te plemionka, ale My, Cywilizacja Zachodu, podbili-
śmy prawie cały glob, polecieliśmy na księżyc, spenetrowaliśmy głę-
biny oceaniczne, to My napisaliśmy najpiękniejsze romanse, a Nasze 
kobiety były pierwowzorami najwspanialszych rzeźb i portretów. Tak 
więc, nie ma co zwracać uwagi na pogańskie mity. Do Apokalipsy 
jeszcze trochę czasu zostało, wystarczająco, by zrobić coś dobrego 
i tego się trzymajmy.

Czołem!
Mikołaj Kamiński 

*-psy-zapewnie aluzja do popełniąjących nadużycia seksualne. por. Pwt 
23,19
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XXX
Humor

Pani Prof. H.Posadzy poprosiła Wiktora i mnie o rozstawienie 2 
mikrofonów na uroczystość z okazji Dnia Papieskiego. Na począt-
ku czwartej lekcji zwolniliśmy się u księdza i na szczęście nie było 
problemów. Z tym jednym...: weszliśmy do szkoły i poszliśmy do P. 
woźnej po klucz do auli (oczywistość, skoro „odfajkowujemy” po kolei 
każde piętro). Chwila czekania na P. woźną nie wiązała się niestety 
z progresem w naszej sprawie, gdyż okazało się, że klucz ma szkolny 
muzyk - P. Prof.E.Szczepaniak. Potem starym zwyczajem zaszliśmy 
do sekretariatu, ale niestety nie otrzymaliśmy poszukiwanych przez 
nas kluczy i sprzętu, bo „ma je P. Prof. Wolniak”. W poszukiwaniu 
Pani Wolniak szliśmy na drugie piętro do sali 28, gdzie zwyczajowo 
ma lekcje. Po drodze, na pierwszym piętrze, „zahaczyliśmy” o pokój 
nauczycielski, gdzie zazwyczaj można spotkać P. Szczepaniaka. Po 
krótkim „targowaniu” otrzymaliśmy klucz o auli. Następnie zmierza-
liśmy piętro wyżej do sali 28. Na miejscu jednak zastaliśmy P. Prof. 
Jankowską, która nie wiedziała, gdzie P. Wolniak jest. Udaliśmy się 
więc obok do naszej kochanej sali 27 i nie mniej kochanej P. Prof.A-
.Gościniak. Nasz wychowawca także nie wiedział, gdzie może znaj-
dować się P. Prof. W.Wolniak ani także klucze. P. Prof.Gościniak miała 
lekcje z klasą, w której znajduje się chłopak obecnie odpowiedzialny 
za sprzęt i wskazał nam salę 17 na pierwszym piętrze, w której miał 
znajdować się jego partner w tej pracy, który mógł rzeczone klucze 
mieć. Tak że zeszliśmy piętro niżej i w sali 17 zastaliśmy... P. Prof. 
J.Horlę! Której nawet nie pytaliśmy, czy coś wie, gdyż nie mogliśmy 
i nie chcieliśmy przeszkadzać w lekcji matematyki. Już lekko zrezy-
gnowani udaliśmy się na parter, gdzie znajduje się plan lekcji wszyst-
kich klas. Odszukaliśmy, że kolega nie powinien mieć lekcji w 17, 
a w harcówce. Zeszliśmy więc poziom niżej i podeszliśmy do drzwi 
harcówki. Po uprzejmym zapukaniu, niestety, odbiłem się od drzwi, 
gdyż były zamknięte na cztery spusty. Lekko poirytowani poszliśmy 
piętro wyżej do P. Wicedyrektor A. Wośkowiak- Kopeć - nierzadko 
najlepiej poinformowanej osoby w szkole, lecz i ona nie wiedziała, 
gdzie klucze od sprzętu mogą być. Pomogła nam natomiast bardzo 
informacją, że P. Prof.Wolniak jest na pewno w szkole i ma zastęp-
stwo - lekcję informatyki (no tak, na listę zastępstw przecież nie 
patrzyliśmy!). Jedyną salą informatyczną, w której nie byliśmy, była 



Humor : : XXX 

24

sala 29. Tak więc udaliśmy się z parteru na drugie piętro do ww. sali. 
Otwierając drzwi z modlitwą w głowie (tak, ósemka wzmaga czasami 
w człowieku podświadome odruchy religijne), zastaliśmy klasę, z któ-
rą miała mieć lekcję P. Prof.Wolniak, lecz nauczycielem obecnym był 
P.Prof. W. Roszczyński... Po krótkiej rozmowie z rozbawionym całą 
sytuacją Profesorem dowiedzieliśmy się, że P. Prof.Wolniak jest pię-
tro wyżej - w bibliotece. Ostatkami nadziei doszliśmy na trzecie piętro 
i w bibliotece na szczęście była P. Prof.Wolniak razem z kluczami.

Posłowie

Oto mały fragmencik z życia aktywnego ósemkowicza.
Analogie do jednej z 12 prac Asterixa (z formularzami) nasuwają 

się od razu.
Inauguracja się udała, mimo iż w szafce na sprzęt zastałem coś 

bardziej przypominającego czarny makaron spaghetti na za małym 
talerzu niż kable.

Tomasz Liberski 
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[P]ani prof. H. Posadzy-Tomczak:

Przy ustalaniu czegoś na 
lekcji języka polskiego:
[P] – Jesteśmy umówieni?
[U]- Na jutro tak.
[P] – Nie bądź taki pewny.
[U] – Najwyżej nie.

Podczas poszukiwania „chętnych” do 
wykonania projektu:
[P] – To mamy 2 osoby dopiero.
[U] – Z czego jedna chętna.

Prezentacja na wok-u:
[P] (do ucznia) – A nie potrafisz tego 
wytłumaczyć?
[U] – Musiałbym pomyśleć…

[P]an prof. W. Roszczyński:

[P] – Co to znaczy akcje?
[U1] – Akcje są w piłce nożnej.
[U2] – Akcja jest w książce.
[P] – Szczególnie telefonicznej.

[P]ani prof. J. Horla:

Podczas Rozwiązywania nierówno-
ści kwadratowej:
[P] – I co teraz?
[U] – Delta?
[P] – Nie, nie, nie. Nie lubię delty!
[U] – Pierwiastek?
[P] – Nie, nie, nie. Będzie brzydki 
Pierwiastek!

W klasie mniej więcej połowa 
uczniów, pierwsza lekcja w dniu śnie-
życy::

[P] – Czy minister edukacji ogłosił, 
że z powodu śniegu lekcje matema-
tyki będą w grupach?

Uczniowie:

Podczas omawiania „Ludzi bezdom-
nych” - fragmentu dotyczącego pre-
cyzyjnie zaplanowanego samobój-
stwa inżyniera Korzeckiego:

[U] – „Korzecki został mat.-fizem do 
końca.”

Podczas omawiania obrazu na lekcji 
wok-u:

„Postaci przedstawione na obrazie 
są bose, co świadczy o tym, że są 
stare i zmęczone życiem.”
Na lekcji historii jeden z uczniów do-
znał nagłego olśnienia:
[U] – Panie profesorze, bo my 3 lata 
tu byliśmy, a Pan tu zostaje…

Cytaty z lekcji
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1. O pani Meliton z „Lalki”:
„Rodzice nabijali się z niej.”

2. „Wokulski podobnie jak pani Meli-
ton też chciał wyjść za mąż”.

3. „Pani Meliton po śmierci wzięła 
psa na wychowanie.”

4. „Kościół był podzielony na war-
stwy społeczne.”

5. „Społeczeństwo chłopskie w Lip-
cach stanowili wójt, kowal, właści-
ciele ziemscy i gospodarze.”

Cytaty z pracy klasowej
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Ballada o CS-ie

Drogi wysoki sądzie
To była tylko gra
Co prawda byłem terrorystą
Ale na de_dust2

Ja wiem, że to z pozoru
Może wygląda źle
Ale te bomby i granaty
To były tylko w grze

Bo jedni wolą spać
A inni chlać po parkach
A my wolimy grać
Po nocach w Counter-Strike’a 
Jeden z nas miał M4
Reszta wzięła AK
Kupiliśmy jeszcze po granacie
I poszliśmy na A 
Ale tamci na długiej
Czekali z AWP
Dwóch z nas dostało po headsho-
t’cie
Więc poszliśmy na B

Bo jedni wolą spać
A inni chlać po parkach
A my wolimy grać
Po nocach w Counter-Strike’a 
Ten z paką trochę lamił
Bo pinga 200 ma
W końcu pod drzwiami dostał z fla-
sha
Więc pakę wziąłem ja

I już ją miałem zasadzać
Czas prawie kończył się
I nagle słyszę „stać! policja!”
I obudziłem się

W ręce trzymam doniczkę
Przede mną jakiś gmach
To nie jest przestępstwo lunatyko-
wać
I wtykać doniczki w piach

Bo jedni wolą spać
A inni chlać po parkach
A my wolimy grać
Po nocach w Counter-Strike’a Bo 
jedni wolą spać
A inni chlać po parkach
A my wolimy grać
Po nocach w Counter-Strike’a 
I tak mnie stamtąd zgarnęli
A gliniarz co mnie wiózł
Śmiał się, że prawie zasadziłem
Kwiatka na mapie de_zus

Bo jedni wolą spać
A inni chlać po parkach
A my wolimy grać
Po nocach w Counter-Strike’a Bo 
jedni wolą spać
A inni chlać po parkach
A my wolimy grać
Po nocach w Counter-Strike’a

Martin Lechowicz
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