VIII LO im. A. Mickiewicza

Poznań, czerwiec 2016 r.

Wstęp
Wstęp
Koniec roku szkolnego już za pasem. Wiele się działo przez ostatnie trzy miesiące.
Zaprosiliśmy w nasze ósemkowe mury gimnazjalistów, z których wielu mamy nadzieję
zobaczyć ponownie we wrześniu. Pożegnaliśmy maturzystów, życząc im jak najlepszego
wyniku maturalnego. Pamiętając, że nie samą nauką żyje człowiek, pojechaliśmy na
wymiany: do Rosji oraz do Niemiec, co więcej, do Polski przybędą również uczniowie z
Tajwanu, u których my gościliśmy w zeszłym roku. Dany nam czas spędziliśmy aktywnie,
w pełni korzystając z uroków licealnego życia.

Jako że jesteśmy już na finiszu roku szkolnego, chciałbym życzyć całej społeczności
szkolnej słonecznego wypoczynku oraz rozwagi, abyśmy
spotkali się
w kolejnym roku.
redaktor naczelny - Tomasz Grzesiak
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Wydarzenia: Drzwi otwarte
Ale powiedz, tak szczerze,
czy jest ciężko?
Słysząc pytanie zawarte w tytule, aż
chce się powiedzieć, że ciężki to może
być plecak, a nauka w Ósemce jest co
najwyżej trudna, zaś udzielając
odpowiedzi, mówisz prawdę, więc
dodatkowa szczerość jest naprawdę
zbyteczna. Jednak nie takich
informacji oczekują pytający rodzice
czy potencjalni kandydaci na uczniów
naszego liceum, którzy przychodzą
podczas drzwi otwartych do szkoły.
Jak wyglądało to 12. kwietnia?
Z pewnością stałym elementem
takich wydarzeń są tłumy biegających
uczniów zachwalających swoje profile,
oprowadzających po poszczególnych
salach i starających się zrobić jak
najlepsze wrażenie przed gośćmi,
ponieważ „klienci” są naprawdę
wymagający i znają się na rzeczy.
Z ulotkami w garści, wiedzą, ile
punktów trzeba mieć, byli już na
stoisku podczas targów edukacyjnych,
m a j ą
r o z e z n a n i e
w ponadgimnazjalnym rynku i trzeba
ich sobą oraz swoją opowieścią
naprawdę zachwycić. Często to
właśnie po ocenie uczniów kandydaci
c z y i ch r o d z i c e o s t a t e c z n i e
przekonują się do wyboru szkoły skoro im się udało mieć w Ósemce
życie, to mi też się uda, skoro mówią,
że jest tu fajnie i się przy tym
uśmiechają, a opowiadają ciekawie, to
musi być prawda...
Myślę, że dobrym trendem jest

przygotowanie się przez
przybywających na drzwi otwarte –
z roku na rok coraz mniej czasu
ósemkowicze poświęcają na
tłumaczenie podstawowych rzeczy,
jak na przykład profile klas w szkole.
Większość rodziców przychodzi
z konkretnymi pytaniami – jaki jest
poziom języków? Czy są w szkole
fakultety? Jakie zajęcia dodatkowe są
organizowane w szkole? Jak wygląda
zdawalność matury? Jak wypada
Ósemka w porównaniu z innymi
szkołami?
Prawda jest jednak taka, że drzwi
otwarte zachęcą lub ostatecznie
przekonają w większości tych już
zdecydowanych, jednak w moim
odczuciu jest to potrzebna akcja
promocyjna szkoły, która pozwala
gimnazjalistom i ich rodzicom
zobaczyć szkołę taką, jaka jest, a od
ósemkowiczów wymaga stawania na
wysokości zadania i przypomnienia
sobie, ile dobrego w sobie ta szkoła
ma.
Agata Pruss, IId
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Wydarzenia: Rocznica powstania w getcie warszawskim
19. kwietnia – Dzień
o Ofiarach Holokaustu.

Pamięci warszawskiego”, autorstwa Emanuela
Ringelbulma oraz wspomnienia ostatniego
przywódcy powstania, Marka Edelmana.
73. rocznica powstania w getcie
Następną częścią uroczystości była
warszawskim.
retransmisja filmu „Muzyka w obozach
Tegoroczne wspomnienie powstania zagłady”, zawierającego koncert muzyki
w getcie warszawskim przybrało w naszej pochodzącej z obozów koncentracyjnych II
szkole dużo bogatszą postać niż wojny światowej. Wysłuchaliśmy również
w poprzednich latach. Pierwszym krótkiej prelekcji autora filmu, Pana
akcentem były żonkile, rozdawane profesora Marcina Sompolińskiego.
każdemu z uczniów i nauczycieli Uroczystościom towarzyszyła wystawa
w rocznicę wybuchu powstania, 19 poświęcona przebiegowi powstania,
kwietnia, w ramach Akcji społeczno- sylwetkom jego uczestników, relacjom
edukacyjnej zainicjowanej przez Muzeum polsko-żydowskim, okolicznościowej
Historii Żydów Polskich POLIN, literaturze.
a corocznie organizowanej w naszej szkole Powstanie w getcie warszawskim było
przez P. prof. Hannę Posadzy-Tomczak. szczególnym powstaniem. Walczącymi nie
Równocześnie delegacja uczniów „ósemki” byli żołnierze. Byli to zwykli ludzie, którzy
wraz z P. prof. Henrykiem Józefowskim woleli zginąć w otwartej walce, niż zostać
złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze pod wywiezionymi do obozów śmierci. Bardzo
obeliskiem upamiętniającym ofiary dobrze zdawali sobie sprawę, iż nie mają
szans na zwycięstwo – a mimo to
Holokaustu w Poznaniu.
W drugiej część obchodów uczestniczyli zdecydowali się walczyć. Ich poświęcenie
między innymi: przewodnicząca gminy jest do dzisiaj niedoceniane, wręcz
żydowskiej w Poznaniu, Pani Alicja Kobus umniejszane z powodu stereotypów, jakie
Z gośćmi z Izraela, wicekurator, Pani panują cały czas w stosunku do Żydów. Jest
Hanna Rajcic-Mergler i dyrektor Biura to szczególnie niestosowne wobec tragedii,
Prezydenta Miasta Poznania, Pan Andrzej jakiej doświadczyli oni podczas II wojny
Białas oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych światowej. Na szczęście, od niedawna
szkół. Wyemitowany został film pod rażąca dysproporcja zdaje się powoli
tytułem „Nie było żadnej nadziei. zmniejszać.
Powstanie w getcie warszawskim 1943”, Pamiętajmy zawsze o tych, którzy oddali
który przedstawia powstańczy zryw w dość swoje życie w walce o Ojczyznę, gdyż to
nietypowy sposób – film jest animowany, dzięki nim możemy dzisiaj mieszkać
a historia opowiadana jest z punktu w wolnej, niepodległej Polsce.
widzenia samych powstańców. Dodatkowo
Tomasz Grzesiak, IId
pomiędzy kolejne ujęcia wplecione zostały
wypowiedzi świadków tamtych wydarzeń.
Po zakończeniu filmu uczniowie klasy Ib
odczytali fragmenty „Kroniki getta
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Wydarzenia: Rocznica powstania w getcie warszawskim
Zamieszczamy przemówienie dyrektora pseudokibiców piłkarskich wznoszących na
Biura Prezydenta Miasta Poznania:
trybunach stadionowych antysemickie
okrzyki). Każdy z nas musi odnaleźć
W imieniu Prezydenta Poznania, pana Jacka w sobie odwagę cywilną, by w najbliższym
Jaśkowiaka,
chciałbym
podziękować otoczeniu zdecydowanie podnieść głos
Dyrekcji, Pedagogom, a przede wszystkim przeciw wszelkim przejawom nietolerancji.
Uczniom VIII LO za upamiętnienie 73. Nakłaniają do tego zresztą także polscy
rocznicy pierwszego miejskiego powstania duchowni, a w jednym z ostatnich listów
w okupowanej Europie.
pasterskich biskupi stwierdzają, że
Drodzy
młodzi
obywatele,
droga "antyjudaizm i antysemityzm są grzechem
młodzieży, w imieniu władz stolicy przeciw miłości bliźniego" (list z 5.10.2015
Wielkopolski bardzo dziękuję za Wasz r.)
udział
we
wszelkich
akcjach, Aby nie doszło nigdy do hekatomby
przedsięwzięciach, działaniach, akcjach cierpienia, jaka miała miejsce podczas II
społeczno-kulturalnych czy kulturalnych wojny światowej i Zagłady, Wy, młodzi,
upamiętniających Ofiary Holocaustu.
musicie zrobić wszystko, aby nie dać się
Jestem
bardzo
dumny,
mogąc zaślepić ideologią rasizmu i szowinizmu.
poinformować,
że
miasto
Poznań Przed kilku dniami Prezydent Poznania
w sposób szczególny postanowiło w tym wraz z członkami Poznańskiej Gminy
roku zaznaczyć swój sprzeciw wobec Żydowskiej i Ambasador Izraela w Polsce
globalnego
nasilenia
nastrojów upamiętnili 68. Rocznicę Niepodległości
antysemickich i ksenofobicznych: władze Państwa Izrael. Jedynie w nielicznych
miasta zadecydowały o przystąpieniu polskich miastach obchodzone są te
naszego miasta do kampanii "Mayors rocznicowe uroczystości i tym bardziej
United
Against
Anti-semitism" cieszy fakt, że stolica Wielkopolski jest tym
zainicjowanej przez Komitet Żydów miastem, w którym aktywnie przypomina
Amerykańskich. Tym samym chcemy się o kluczowych dla historii Izraela,
przystąpić do wspólnoty 400 miast, które narodu izraelskiego wydarzeniach.
potępiają wszelkie formy nienawiści wobec Pielęgnujemy także żywe relacje z naszym
Żydów, prowadzą politykę zerowej miastem partnerskim w Izraelu tolerancji wobec antysemickich incydentów z Ra'anana, a władze tego miasta będą
i propagują wszelkie działania lokalnych wspólnie z nami już wkrótce świętować 60.
wspólnot mające na celu zwalczanie rocznicę Poznańskiego Czerwca '56.
nietolerancji i dyskryminacji.
Myślę, że nie ma dziś między nami nikogo,
Rolę nie do przecenienia w tych procesach kto nie doceniałby roli kultury i tożsamości
odegracie właśnie wy, młodzi poznaniacy. żydowskiej oraz przemożnego wpływu
Nie tylko bowiem przedstawiciele władz, dziedzictwa cywilizacyjnego Izraela na
ale przede wszystkim obywatele, winni w polską, europejską i światową kulturę czy
sposób zdecydowany piętnować wszelkie naukę. Mowa o tym była choćby podczas
przejawy antysemityzmu (np. wśród zakończonych właśnie obchodów 1050.
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Wydarzenia: Rocznica powstania w getcie warszawskim
rocznicy chrztu Polski i początków
państwowości polskiej.
Władzom samorządowym niezwykle zależy
na tym, aby Poznań był miastem otwartym
na różnego rodzaju prądy kulturowe, na
mniejszości etniczne czy wyznaniowe.
Tymczasem, niestety, z raportów wynika, że
w naszym kraju rośnie liczba postępowań
i wyroków za przestępstwa na tle religijnym
lub etnicznym, a Żydzi są drugą po
muzłumanach grupą, która najczęściej pada
celem ataków. To od nas wszystkich razem
i od każdego z nas z osobna zależy, czy
społeczność
żydowska
oraz
inne
mniejszości, które od setek lat współtworzą
kulturowe i duchowe dziedzictwo Polski,
będą cieszyły się w naszym kraju należnym
szacunkiem.
Priorytetem
działalności
obecnego
prezydenta Poznania jest stworzenie
w naszym mieście atmosfery tolerancji
i otwartości, w której będą się dobrze
i bezpiecznie czuli przedstawiciele różnych
religii, światopoglądów, ras i kultur. Aby
czuli się tu doceniani i szanowani. Aby
tworzyli razem z nami współczesną
poznańskość
w
duchu
tolerancji
i otwartości.

Tegoroczne uroczystości w naszej
szkole spotkały się z dużym
zainteresowaniem mediów:
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www.poznan.pl/oswiata
http://poznan.naszemiasto.pl/
artykul/73-rocznica-powstania-wgetcie-warszawskim-poznanpamieta,3710746,artgal,t,id,tm.html
http://www.gloswielkopolski.pl/
wiadomosci/poznan/a/upamietnili-



rocznice-powstania-wgetcie,9893859/
http://poznan.tvp.pl/24965592/
zonkile-w-rocznice-wybuchu
powstania-w-getcie

Wydarzenia: Rocznica chrztu Mieszka

Chrzest Mieszka I, często
nazywany chrztem Polski, odbył
się w 966r., czyli, jak łatwo
policzyć, w tym roku przypada
jego 1050. rocznica. Z tego
powodu w kwietniu
zorganizowano oficjalne obchody
tego wydarzenia, w których
wzięły udział najważniejsze osoby
w państwie. W „ósemce” również
nie można było przejść obok
tego obojętnie, więc podczas
jednej z lekcji wychowawczych,
uczniowie wysłuchali wykładu
wygłoszonego
przez
zaproszonego do naszej szkoły
profesora Tomasza Jurka.
Podczas trwającego 45 minut
wystąpienia słuchacze dowiedzieli
się wielu ciekawostek na temat
chrztu Mieszka, mogli spojrzeć
na niego z innej, nie szkolnej,
perspektywy. Obszerny fragment
dotyczył określania dat wydarzeń
z dalekiej przeszłości, czyli
sytuacji, w której nie mamy
dostępu do wielu źródeł, dlatego
należy przyjąć, że niektóre daty,
jak np. 966r., trzeba traktować
jako umowne. W rzeczywistości
do chrztu mogło dojść kilka lat

wcześniej lub później, co
wykładowca argumentował
innymi sytuacjami z tamtego
okresu i powiązaniami między
nimi a Mieszkiem.
Takie wykłady jak ten pomagają
zapoznać się bardziej
szczegółowo z najważniejszymi
wydarzeniami decydującymi
o losach Polski. Istotne znaczenie
ma to w takich szkołach jak
nasza, w której obecnie żadna
klasa nie ma historii nauczanej
w zakresie rozszerzonym.
Nauczyciele, choć bardzo by
chcieli, często są ograniczeni
przez konieczność realizacji
podstawy programowej. Nie są w
stanie powiedzieć tyle, ile by
chcieli, aby przyczynić się do
zwiększenia świadomości
historyczne swoich uczniów.
Dzięki niej młodzi ludzie mogą
sami wyrobić opinię na temat
wydarzeń z przeszłości oraz na
ich podstawie znajdować analogie
w teraźniejszości.
Miłosz Książek, IId
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Wydarzenia: Pożegnanie maturzystów
Nic nie zdarza się dwa razy
Dnia 29 kwietnia 2016 roku w naszej
szkole odbyło się uroczyste pożegnanie
tegorocznych trzecioklasistów. Organizacji
tego wydarzenia podjęła się klasa 2f pod
opieką Pani prof. Izabeli Płotki. O godzinie
8:00 uczniowie, po raz ostatni nazywani
ósemkowiczami, udali się do auli w celu
odebrania świadectw oraz specjalnych
wyróżnień. “Nic dwa razy się nie zdarza” tak brzmiało motto dzisiejszego dnia,
a fragment wiersza Wisławy Szymborskiej,
z którego został zaczerpnięty ten cytat,
na początku wyrecytowała nasza koleżanka.
W uroczystości uczestniczył dziś
Przewodniczący Rady Rodziców, Pan
Leszek Tomaszyk, który po kilku letniej
kadencji opuszcza naszą szkołę. Został on
w szczególny sposób obdarowany
dyplomem uznania za szczególne
zaangażowanie w życie szkolne.
Uczniowie odebrali wyróżnienia w wielu
kategoriach, takich jak osiągnięcia
sportowe, religijne oraz uczestnictwo
w Klubie Ośmiu i Proscenium.
Najwybitniejsi uczniowie zostali wpisani do
Honorowej Księgi Patrona Szkoły,
a statuetkę Primus Inter Pares otrzymał
Miłosz Siwak z klasy 3e. Po wręczeniu
wszystkich nagród nadszedł czas na
odebranie świadectw ukończenia szkoły,
które odbyło się w rytm kompozycji
Vivaldiego “Cztery pory roku”. Każdy
z absolwentów otrzymał także symboliczną
różę. Po zakończeniu tej ceremonii
wysłuchaliśmy przemówień Pana dyrektora,
Przewodniczącego Rady Rodziców, Kingi
Matuszewskiej, żegnającej maturzystów
w imieniu uczniów klas drugich, Zuzanny
Kwias, przywołującej najpiękniejsze
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wspomnienia z minionych trzech lat, oraz
Pana profesora Jakuba Macierzyńskiego,
który przez śmiech i łzy zaprosił
wszystkich obecnych na część artystyczną
tegorocznego zakończenia.
Klasa 2f przez kilka dni nagrywała różne
sceny, przedstawiające najbardziej
charakterystyczne sytuacje szkolne, z jakimi
musieli zmierzać się dwa lata temu nasi
absolwenci. Były one związane przede
wszystkim ze zmianą budynku. Projekcja
miała charakter musicalu, a piosenki i sceny
zainspirowane zostały popularnym filmem
“High School Musical”. Drugoklasiści
zostali nagrodzeni brawami, co oznaczało
zakończenie części artystycznej i całej
uroczystości. Jeszcze przez kilka godzin
mogliśmy słyszeć śmiech dobiegający z sal,
w których swoje ostatnie spotkania
z Wychowawcami odbywali absolwenci,
a na korytarzach krążyli nauczyciele, hojnie
obdarowani bukietami kwiatów.
I tak przeminął piękny okres liceum, teraz
absolwenci udają się w dalszą podróż
edukacji, przecierając nam, obecnym
ósemkowiczom, szlaki na wymarzone
uczelnie. Niektórzy już za rok doświadczą
tego samego, lecz natenczas pamiętajmy “Nic dwa razy się nie zdarza i nie
zdarzy…”
Wiktoria Kałużna, IIf

Wydarzenia: Parlament Europejski dla każdego
Dnia 19.05 miało miejsce spotkanie
z Piotrem Wolskim - attaché
prasowym Biura Informacyjnego
Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Frekwencja była dość duża, bo cała
aula była pełna uczniów naszej
szkoły. Dla znacznej większości
spotkanie z takim człowiekiem nie
było niczym wyjątkowym. Nie
wszyscy interesowali się sprawami
polityki i Parlamentu Europejskiego.
Muszę się przyznać, że też należałem
do grupy umiarkowanych sceptyków.
W głowie kłębiły się pytania „po co
takie spotkanie?” i „co zyskam dzięki
temu?”. Wszystkie te wątpliwości
rozwiały się z pierwszymi minutami
p r e z e n t a c j i Pa n a Wo l s k i e g o.
Wystąpienie było bardzo ciekawe.
Zaw ierało w sob ie z aró wno
podstawowe informacje
o funkcjonowaniu parlamentu, jak
i głębsze opinie, opisy pomagające
lepiej zrozumieć, jak wygląda praca
attaché prasowego Biura
Inf o r ma c y jn eg o Pa r lam ent u
Europejskiego w Polsce. Zaciekawiło
mnie to wszystko, ale nie tylko mnie.
Pytając później uczniów z innych klas,
przekonałem się, że podzielają moją
opinię i uważają, że takich spotkań
powinno być jak najwięcej, bo są
doświadczeniem mocno
wzbogacającym i pozwalającym
zrozumieć potrzebę zaistnienia
społeczności europejskiej jako
jednostka, tj. realnie zainteresować się
działaniem instytucji, która reguluje

wiele spraw prawnych w Polsce
(blisko 80%).
Po właściwej prezentacji pozostała
chwila na zadanie kilku pytań
naszemu g ościowi. Były one
utrzymane w duchu dość
eurosceptycznym, ale Pan Wolski na
wszystkie udzielił odpowiedzi,
dodając przy tym kilka anegdot
z „życia” parlamentu.
Ogólnie ujmując, spotkanie uważam
za bardzo ciekawe i z niecierpliwością
czekam na kolejne tego typu wizyty.
Wydaję mi się również, że podobną
opinię wyraża większość naszych
uczniów.
Oskar Zdebelak, IId

9

Wydarzenia: Wymiana z Niemcami
17 kwietnia grupa uczniów VIII
Liceum Ogólnokształcącego w
Poznaniu wyjechała do Berlina na
wymianę z uczniami GustavHeinemann-Oberschule, by
kontynuować już wieloletnią tradycję.
Opiekunami wycieczki były PP. prof.
Danuta Kin i Magdalena Zmudzińska.
Plan wymiany był bardzo napięty.
Każdego dnia uczestnicy poznawali
interesujące miejsca w Berlinie.
Zwiedzili m.in. Muzeum Stasi, gdzie
mieli możliwość usłyszeć
fascynujące, a zarazem
smutne
historie o więźniach komunistycznego
rządu. Byli również w nowoczesnej
kopule Reichstagu – siedziby
niemieckiego Bundestagu, skąd
pięknie widać całą panoramę Berlina.
Mieli okazję odwiedzić pałace
i ogrody Sanssouci, wybudowane za
czasów Fryderyka Wilhelma IV.
Ostatniego dnia nie mogło również
z a b r a k n ą ć
w i z y t y
w tropikalnym parku rozrywki
i wypoczynku Tropical Islands, gdzie
wszyscy miło spędzili czas i nabrali
energii po intensywnym tygodniu.
Dzięki gościnności niemieckiej szkoły
uczniowie mieli możliwość
uczestniczenia w bardzo ciekawych
lekcjach zorganizowanych przez
niemieckich uczniów oraz w jednej
z codziennych lekcji swoich
niemieckich kolegów, co pozwoliło na
małe porównanie sposobu nauczania
w Polsce oraz w Niemczech.
W wolnym czasie młodzież miała
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okazję poznać Berlin od nietypowej
i nieturystycznej strony, takiej, jaka
widziana jest przez jego mieszkańców,
co było wg opinii uczniów jednym
z najciekawszych punktów wymiany.
Poza zobaczeniem wielu ładnych
i interesujących miejsc, uczestnicy
wymiany podszkolili również swoje
umiejętności językowe.
Klaudia Jankowiak, IId
Weronika Kubiak, IId

Wydarzenia: Wymiana z Rosją
Wymiana z Rosją oczyma uczniów VIII ludzi i odwiedziłem nowe miejsca.
LO
Chodziłem na lekcje do rosyjskiej szkoły,
okazało się, że ich system nauczania jest
O nowo nawiązanej współpracy naszej całkowicie inny, ale przez to z chęcią
szkoły
z
XVIII
Liceum uczęszczałem na lekcje. Jednak najmilej
Ogólnokształcącym z Kaliningradu wspominam chwile spędzone z rosyjskimi
oraz wyjeździe naszej młodzieży do przyjaciółmi
Rosji pisałam po naszym powrocie na Zapisując się na wymianę z uczniami
początku marca br. Przypominam, że z K alining radu, byłam bardzo
informację na temat naszego wyjazdu podekscytowana. Wszyscy mi powtarzali,
wraz z fotorelacją znajdziecie na stronie że dzięki takiej wymianie poznam inną
szkoły.
kulturę, wzbogacę naukę obcego języka,
Dziś chciałabym, abyście zapoznali się a na pewno porzucę stereotypy
z refleksjami uczestników wymiany i uprzedzenia w stosunku do wschodnich
polsko- rosyjskiej, wrażeniami uczniów sąsiadów, o które nie trudno w obecnej
VIII LO z pobytu u naszych sytuacji politycznej. Kiedy rosyjscy
wschodnich sąsiadów.
uczniowie przyjechali do Poznania, byłam
pozytywnie zaskoczona, że aż tak są do nas
„Jadąc do Kaliningradu w ramach podobni, podobna moda, zachowanie,
wymiany, nie wiedziałem, czego się a przede wszystkim, że większość z nich
spodziewać, lecz byłem zdecydowanie potrafi w miarę dobrze posługiwać się
pozytywnie
zaskoczony.
Rosyjscy naszym językiem. Dowiedziałam się od
uczniowie przyjęli nas z otwartymi nich, że nasze miasto bardzo się im
ramionami i oprowadzili po swoim spodobało. Najlepiej jednak wspominają
rodzimym mieście. Świetnie wspominam ciepłe przyjęcie w naszym liceum
zwłaszcza pobyty w tamtejszym liceum. i spędzanie z nami czasu zarówno w szkole
gdzie zawarliśmy mnóstwo nowych jak i poza nią. Jadąc do Kaliningradu,
znajomości i gdzie lekcje, mimo innego byłam pełna pozytywnych myśli. Cały czas
systemu nauczania, nie różniły się wiele od utrzymywałam kontakt z poznaną
naszych. Ponadto konieczność ciągłego Rosjanką, z którą się zaprzyjaźniałam,
posługiwania się alfabetem i językiem dzięki niej wiedziałam, iż szykują nam oni
rosyjskim sprawiła, że nasze umiejętności tydzień pełen wrażeń. Podczas pobytu
językowe w trakcie paru dni uległy rosyjscy uczniowie przyjęli nas z otwartymi
znacznej poprawie prawie bez wysiłku. ramionami i oprowadzili po swoim
Choć nasz pobyt w Kaliningradzie nie był rodzimym mieście, opowiadając o co
długi, odczuwam pewną tęsknotę i mam ciekawszych miejscach. Bardzo zaskoczyły
nadzieję, że nie ostatni raz wybrałem się na mnie pobyty w tamtejszym liceum, gdzie
taki wyjazd.”
zawarliśmy wiele ciekawych, nowych
Antoni Horała, IIg znajomości i gdzie lekcje wcale tak bardzo
nie różniły się od naszych. Dzięki temu, że
„Wymiana z Kaliningradem odmieniła mój na każdym kroku spotykaliśmy się
pogląd na temat Rosji. Zobaczyłem z koniecznością posługiwania się językiem
całkowicie inny kraj, który mi się spodobał. rosyjskim, albo istotnie mało ludzi uczy się
Nauczyłem się języka, poznałem ciekawych na wschodzie języka angielskiego albo my
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Wydarzenia: Wymiana z Rosją
mieliśmy po prostu wątpliwe szczęście
spotkać się z samymi takimi ludźmi, nasze
umiejętności językowe w trakcie paru dni
uległy znacznej poprawie. Cały tydzień
minął nam tak szybko, iż mam nadzieję co
najmniej jeszcze raz wybrać się w tamte
strony.”
Kinga Cołta, IIc

"Wyjazd
do
Kaliningradu
był
zdecydowanie jednym z najlepszych w
historii, dzięki wspaniałym ludziom,
których tam poznałem. Samo miasto mnie
pozytywnie zaskoczyło,
gdyż było
w zdecydowanie lepszym stanie niż się
spodziewałem.
Zwiedziliśmy
wiele
przepięknych miejsc, jak chociażby dla
przykładu katedra w Kaliningradzie. Warta
wspomnienia jest także regionalna kuchnia,
która powierzchownie przypomina kuchnię
polską, lecz odróżnia ją kilka niuansów,
a moją ulubioną rzeczą, której tam
spróbowałem, były пирожки, czyli
smażona na głębokim tłuszczu odmiana
pierogów
z
wieloma
wariacjami
smakowymi.”
Michał Zwierski. IIc
„Tydzień spędzony w kraju, o którym się
uczymy na lekcjach języka rosyjskiego, był
w moim odczuciu bardzo kształcący.
Poznaliśmy wielu naszych rówieśników,
którzy pokazali nam system edukacyjny w
rosyjskich szkołach. W czasie wolnym
mogliśmy zapoznawać się także z życiem
codziennym Rosjan i podziwiać zabytki
Kaliningradu, jak np. grobowiec E. Kanta.”
Stanisław Pawłowski. IIc

„Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony
tym, jak miło i ciepło przyjęto nas w szkole
w Kaliningradzie. Niektórzy nauczyciele
starali się w miarę możliwości włączyć nas
w lekcje (za wyjątkiem Pani od biologii),
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a uczniowie byli bardzo otwarci i chętni do
rozmowy.
Również
byłem
bardzo
zadowolony, że rosyjskie koleżanki
i koledzy chętnie spędzali z nami czas poza
szkołą.”
Jędrzej Gracz, IIc.
„Jednym z ciekawszych aspektów wycieczki
był fakt, że Kaliningrad nie przeszedł
dekomunizacji. Zrozumiałe jest, że Rosja
to kraj narodzin komunizmu, a Rosjanie
ciągle pragną powrotu do dawnego
mocarstwa,
ale
co
krok
można
było zauważyć pozostałości z tamtych lat.
Kiedy zwiedzaliśmy Muzeum Oceanu, na
kominie statku z dwóch stron były znaki
z sierpem i młotem na czerwonym tle.
Wiele pomników, niektóre pochowane
w miejscach, o których pewnie nawet
mieszkańcy nie mają pojęcia. Od razu
przypomina mi się wycieczka nad Bałtyk,
podczas której nasi opiekunowie znaleźli
pomnik Lenina i zrobili sobie pamiątkowe
zdjęcia. A jeśli o pomnikach mowa, to
miłym zaskoczeniem dla nas Polaków było
napotkanie rzeźby Adama Mickiewicza,
przy której zrobiliśmy sobie zdjęcia.
Monumentów
w
stolicy
obwodu
kaliningradzkiego jest wiele, zwłaszcza
w centrum miasta. Była to jedna z tych
rzeczy, która najbardziej przypadła mi do
gustu. Wielkie place z wiśniowych płyt, na
środku których zawsze była jakaś ogromna
rzeźba. Dla mnie było to pokazanie tej
historycznej mocarnej Rosji, co nie
zniechęca mnie do pięknego widoku
i miłego spacerowania przez place.
Gdybym miał porównać plac Wolności na
przykład z placem Zwycięstwa, to
musiałbym porzucić swoją poznańską
intuicję. Czy wszystko było wielkie?
Zdecydowana większość. Cerkiew piękna,
ozłocona, z osobnym budynkiem dla
sakramentów małżeńskich. Obkupiliśmy

Wydarzenia: Wymiana z Rosją
się tam w wiele pamiątek. Ja przywiozłem
tylko jedną, właśnie z cerkwi, której do dziś
nie wyjąłem i nie rozpakowałem, nosząc ją
ciągle w kieszeni kurtki. Może tak ma być,
a ta mała pamiątka ma mi co jakiś czas
przypominać to tym, żebym pamiętał, aby
tam jeszcze wrócić...”
Stanisław Garstecki, IIg

Wymiana z Rosją była dla mnie ciekawym
doświadczeniem.
To
najciekawszy
i najbogatszy we wrażenia wyjazd szkolny.
Niezmiernie się cieszę, że zdecydowałam
się uczestniczyć w tej wymianie. Poznałam
tam wyjątkowych ludzi, z którymi
utrzymuję dobry kontakt do dziś. Będąc
w Kaliningradzie, zobaczyłam miejsca,
które bardzo mnie interesowały oraz
budziły we mnie wielka ciekawość. Miały
tam miejsce chwile, które pozostaną w
mojej pamięci na długie lata. Ten wyjazd
był dla mnie i wszystkich ósemkowiczów
niesamowitym przeżyciem, które będziemy
wspominać jeszcze przez długi czas. Mam
nadzieję, że w najbliższym czasie nadarzy
się okazja, aby znowu spotkać się
z
rosyjskimi
przyjaciółmi
w Kaliningradzie.”
Oliwia Skiba, IIg
„Według mnie cała wymiana do
Kaliningradu była bardzo udana, jednak
najbardziej podobało mi się to, jak
zostaliśmy tam przyjęci i jacy serdeczni
ludzie mieszkają w tej części Rosji.
Przyjeżdżając pierwszego dnia do naszego
hostelu, nie mieliśmy pojęcia o tym, że w
środku powitają nas nasze rosyjskie
koleżanki i koledzy. Również w ich szkole,
do której chodziliśmy, zarówno uczniowie
jak i nauczyciele okazywali nam dużo
sympatii i zawsze byli chętni do pomocy.
Odniosłam wrażenie, że Rosjanie są
narodem bardzo serdecznym, przyjaznym

oraz miłym i mam nadzieję, że kiedyś
jeszcze wrócę do Kaliningradu.”
Rozalia Idziak, IIg
„Kaliningrad to zupełnie inne miasto niż
Poznań. Rosyjskie taksówki, którymi
dojedziesz wszędzie za śmieszne pieniądze,
setki rubli zamiast kilku złotówek, a po
angielsku tam nie pogadasz. Co prawda są
też podobieństwa, zagraniczne produkty,
Mc Donalds. No i morze w sumie też to
samo, tylko innym pociągiem się tam
dojeżdża. Ale miasto ma w sobie urok, że
aż chce się tam wracać.”
Ryszard Walkowiak, IIc
„Wymiana z Kaliningradem odmieniła mój
pogląd na temat Rosji. Zobaczyłem
całkowicie inny kraj, który mi się spodobał.
Nauczyłem się języka, poznałem ciekawych
ludzi i odwiedziłem nowe miejsca.
Chodziłem na lekcje do rosyjskiej szkoły,
okazało się, że ich system nauczania jest
całkowicie inny, ale przez to z chęcią
uczęszczałem na lekcje. Jednak najmilej
wspominam chwile spędzone z rosyjskimi
przyjaciółmi.”
Stefan Pertek, IIc

Stefan zapomniał dodać (zapewne
przez wrodzoną skromność), że udzielił
wywiadu
do
regionalnej
kaliningradzkiej telewizji – oczywiście
w języku rosyjskim!
Moi uczniowie nie przestają mnie
pytać: „Pani profesor, kiedy zaczniemy
przygotowania do kolejnej wyprawy do
Kaliningradu?”. To dla mnie sygnał, że
wymiana z młodzieżą z Kaliningradu
została pozytywnie przyjęta przez
naszych uczniów i już na trwale wpisze
się w kalendarz szkoły.
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Wydarzenia: Wymiana z Rosją
Tak więc: Солнышка мои, пора
готовиться к пути! [Pora szykować się
do
drogi!].
Kolejna
wymiana
z Kaliningradem w październiku.
Dorota Koźlik
nauczycielka j. rosyjskiego/
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Wydarzenia: Memoramus - wyjazd do Katynia
Kwiecień to miesiąc, który kojarzy się
Polakom (a przynajmniej powinien się
kojarzyć) historycznie. Od kilku lat
głównie z powodu katastrofy
smoleńskiej, ale jest to również ten
czas w roku, kiedy upamiętniamy
tragicznie zamordowanych polskich
oficerów w Lesie Katyńskim. Co roku
z wielkopolskich szkół ponad setka
uczniów jedzie do tego miejsca, aby
złożyć hołd ofiarom stalinowskich
zbrodni w trakcie tzw. Marszu
Pamięci, w którym miałam ogromny
zas z cz yt ucz es tn icz yć p raw ie
2 miesiące temu.
Do wyjazdu nie byłam w 100%
przekonana tak naprawdę do
momentu wsiadania do jednego
z dwóch autobusów. Oczywiście,
jestem patriotką, ale to miejsce mimo
wszystko w pewien sposób zawsze
mnie przerażało ciężarem swojej
tragicznej historii. To, co widział Las
Katyński, to jeden z najbardziej
bolesnych momentów dla naszego
narodu i szczerze, bałam się
konfrontacji z naszą historią. Żyjemy
w ciągłym biegu i tak naprawdę,
zwłaszcza jako uczniowie VIII LO,
matematyczno-przyrodniczej
świątyni, rzadko kiedy zatrzymujemy
się przy historii. To wszystko biegnie
gdzieś obok, swoim r ytmem,
a przynajmniej tak było w moim
przypadku i może dlatego z początku
nie byłam pewna swojej decyzji.
Wszystko jednak się zmieniło w
chwili wejścia na teren Memoriału

“Katyń”. Piękny, majestatyczny wręcz
las, niesamowicie cichy, który kryje
w sobie historię, taką, która naprawdę
boli. To miejsce wygląda zupełnie
inaczej na żywo w porównaniu z tym,
co widzimy co kwiecień w telewizji
w ramach transmisji uroczystości
upamiętniających. Wiele jest tam
symboli upamiętnienia, choćby słynny
mur, ciągnący się na kilkadziesiąt
metrów, z tabliczkami, na których
umieszczone są nazwiska ofiar.
Moment, w którym zaczynamy
naprawdę widzieć, że ci, którzy tam
zginęli, to też byli ludzie jak my, jest
porażający. Skądś pochodzili, mieli
rodziny, dzieci. Żony, które czekały
na ich powrót każdego dnia. Nie
wszyscy byli wojskowymi “z wyboru”,
byli tak naprawdę aptekarzami,
nauczycielami czy lekarzami, którzy
w pewnym momencie wybrali służbę
ojczyźnie i nigdy nie myśleli, że do
swojego poprzedniego życia już nie
wrócą. Ich całe życie, wspomnienia,
marzenia i plany, wszystko to
zniszczone w sekundę przez brutalny
strzał w tył głowy. Koniec. To
wszystko już dla nich nie powróci.
Oni nie powrócą. Uświadomienie
sobie tego boli, i to bardzo.
Nie tylko my straciliśmy w Katyniu
swoich rodaków. Rosjan, którzy tam
zginęli, jest dużo więcej niż Polaków,
o czym czasem zapominamy. Co
więcej, nie mają oni ani cmentarza,
ani tabliczek. Jak nam powiedziano,
ekshumacja zwłok nie miałaby sensu
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Wydarzenia: Memoramus - wyjazd do Katynia
- zginęła tam nieprawdopodobna
ilość Rosjan, która jest zbyt wielka,
aby upamiętniać każdego z osobna.
I dla mnie to kolejny brutalny
moment uświadomienia sobie, jaka
historia potrafi być okrutna.
Lecz to, co było w tym wszystkim
bardzo budujące, to sam Marsz.
Dlaczego? Biorą w nim udział
zarówno Polacy jak i Rosjanie. A więc
niezależnie od ciężaru historii
potrafimy
zapomnieć
o uprzedzeniach, o winie i żalu,
i stanąć ramię w ramię, aby
upamiętnić poległych i budować
przyszłość, w której miejmy nadzieję,
nigdy nie dojdzie do podobnych
wydarzeń. Nie możemy zapomnieć
o przeszłości, ale tkwiąc w niej, nie
d amy rad y s t wo rz yć le p s z ej
przyszłości. Przyjaźń między naszymi
narodami to klucz w tych działaniach.
Katyń to miejsce, które odwiedzić
powinien każdy Polak, bez względu
na poglądy. To miejsce, w którym
została przelana krew w imię walki
o lepsze jutro. Gdyby nie ci ludzie,
kto wie, może nie żylibyśmy dzisiaj
w wolnym kraju. “Naród, który nie
zna swej przeszłości, nie ma szans na
napisanie nowej historii”; pamiętajmy
o tych słowach, a tym bardziej pamiętajmy o Katyniu.
Angelika Godlewska, IIe
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Wydarzenia: Humanistyczny sukces ósemkowiczów
Humanistyczny
ósemkowiczów

s u k c e s 3. Ta Izba uważa, że kraje członkowskie

Mówi się, że nasza szkoła jest tylko dla
ścisłowców, a świadczyć o tym ma między
innymi brak klasy o profilu dla tych,
którym bliższe są dzieła Szekspira czy
Goethego niż dowody i dziedziny. Są
jednak wśród nas i tacy, którzy swoje
różnorodne, często niepokrywające się
z rozszerzonymi przedmiotami, pasje mają
możliwość
realizować,
chociażby
reprezentując „ósemkę” w Poznańskiej
Lidze Debatanckiej organizowanej przez
Klub Debat UAM, która odbyła się w
dniach 8 i 22 kwietnia (rundy eliminacyjne)
oraz 10 czerwca (półfinały i finały).
Tymi szczęśliwcami w tym roku byli: Anna
Matysiak (2e), Agata Pruss (2d), Michał
Jęcz (1a) i Jan Światowy (1g). Przed samymi
rozgrywkami w szkole odbyły się warsztaty
z debatowania prowadzone przez członka
Klubu Debat. Debata w formie
hybrydowej, jaka tutaj miała miejsce, jest to
ustrukturyzowana forma dyskusji, a strona,
której racji się broni, nie zawsze jest
tożsama z naszym prywatnym zdaniem na
określony temat, który w tym formacie był
podany zazwyczaj kilka dni lub godzin
wcześniej, jedynie finały były zbliżone do
debaty w stylu brytyjsko-parlamentarnym,
czyli podanie tematu, 30 min. na
przygotowanie
(zakaz
używania
zewnętrznych źródeł wiedzy) i debata.
Tematy tegorocznej Ligi to:
1. Ta Izba wymagałaby od studentów
uniwersyteckich pracowania w ich krajach
ojczystych kilka lat po ukończeniu studiów
(jako strona opozycyjna)
2. Ta Izba jako Zachód nałożyłaby sankcje
na Arabię Saudyjską (jako strona rządowa)

UE
powinny
zapewnić
edukację
podstawową dla dzieci romskich w ich
tradycyjnym języku (jako strona rządowa)
4. Ta Izba zakazałaby księżniczek Disneya
(jako strona opozycyjna)
5. Ta Izba uważa, że w regionach
dotkniętych
biedą
i
społecznoekonomicznym zapóźnieniem uczniowie
powinni otrzymywać głównie edukację
zawodową i techniczną (jako strona
rządowa)
6.
Ta
izba
priorytetyzowałaby
bezpieczeństwo narodowe nad wolnością
obywatela (jako strona opozycyjna)
Zmagaliśmy się z innymi drużynami ze
szkół licealnych z Wielkopolski (w tym
z poznańskimi VI LO czy XII LO oraz z
LO z Kościana), a efekt, jaki udało nam się
uzyskać, to wygranie finału Ligi oraz
zdobycie przez Anię nagrody najlepszego
mówcy turnieju, przez Agatę tytułu
drugiego najlepszego mówcy turnieju
i przez Jana trzeciego najlepszego mówcy
turnieju, co - biorąc pod uwagę ilość osób,
które brały udział w rozgrywkach - jest
naprawdę niemałym osiągnięciem! Nasze
bitwy na argumenty kończyły się różnie,
z całego turnieju wróciliśmy jednak
z tarczą, po drodze obalając mit panujący
wśród przedstawicieli innych liceów, że
osobom o umysłach ścisłych idee
humanistyczne są obce, a umiejętność
używania słowa mówionego zupełnie obca.
Jakie mamy plany teraz? Na przyszłoroczną
Poznańską Ligę Debat przygotować nie
tylko siebie, ale rozwinąć debatowanie
w naszej szkole, a może nawet pomyśleć
o założeniu ósemkowego klubu? W innych
liceach (II LO, III LO czy V LO) debatują
w formacie oksfordzkim, a nam marzą się
debaty parlamentarne… Damy radę?
Agata Pruss, IId
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Twórczość uczniów: Felieton: „Czy i jak pomagać”
Czy i jak pomagać
Ludzie od lat zastanawiają się, jak mogą
pomóc innym oraz czy w ogóle powinni im
pomagać. Dawanie pomocnej dłoni
ludziom w potrzebie jest wpisane w istotę
chrześcijaństwa. Ludzie od zawsze
potrzebowali, potrzebują i będą
potrzebować pomocy lub będą czuć
potrzebę pomagania innym. W czym tak
naprawdę tkwi istota pomocy bliźnim?
Istnieją różne rodzaje pomocy. Każdy
człowiek ma swoje własne zdanie na ten
temat. Dla jednego człowieka pomocą
będzie datek w postaci pieniężnej. Dla
innych będzie to żywność i środki
czystości. Jeszcze inni uznają stare ubrania
za rzeczy bardzo potrzebne. Innym
wystarczy czyjeś towarzystwo. W skrajnych
przypadkach, tak jak obecnie emigranci,
ludzie będą wdzięczni za dach nad głową
i poczucie bezpieczeństwa. Zatem to, jakiej
pomocy inni potrzebują, zależy od ich
obecnej sytuacji finansowej i nie tylko od
niej. Mogą na nią liczyć dzięki ludziom,
którzy chcą im jej udzielić.
Ale dlaczego właściwie ludzie pomagają?
W końcu nikt ich do tego nie zmusza, robią
to z własnej woli. Myślę, że są wśród nich
ludzie, którzy robią to tylko dla własnego
dobra. Robią to, aby uzyskać rozgłos,
dostać nagrodę lub by zaimponować
innym. Jednak są wśród nas osoby godne
naśladowania, które robią to z uwagi na
innych. Cieszą się z dobrego uczynku. Ich
serca radują się, wiedząc, że pomogły
innym. Jest to uczucie, którego może
doświadczyć każdy.
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W końcu, kogo nie stać na kupienie
kilograma mąki lub oddanie starych
nienoszonych od wielu lat ubrań osobom,
którym mogą się one przydać? Jest to
drobny wydatek lub niewielka strata. Zaś
uczucie satysfakcji z nim związane jest
bezcenne. Dusza osoby, która pomogła
komuś w potrzebie, napełnia się radością
i powoduje uczucie lekkości na sercu. Bóg
działa przez dobrych ludzi.
Niedawno widziałam film „Cuda z Nieba”
oparty na faktach, o dziewczynce, która
była ciężko chora i została cudownie
uzdrowiona. Po drodze różni ludzie
pomagali Annabell i jej rodzicom. Przez
zostanie przewodnikiem po mieście, przez
przekonanie lekarza do przyjęcia pacjentki
z listy oczekujących itd. Część z nas uzna
to za nic nieznaczące czyny, ale dla tamtej
rodziny były one ważne, wręcz cudowne.
Musimy nauczyć się dostrzegać małe
rzeczy i cieszyć się z nich. Nie wolno nam
też myśleć, że my nie możemy nic zrobić.
Twój uczynek może wydawać się mały, ale
to tylko pozory. Czasem nawet najmniejsze
ziarenko może okazać się wxprzyszłości
ogromnym drzewem. Coś, co dla nas jest
nieistotne, dla innych może być ogromną
pomocą.
Czy to nie piękne, że robiąc coś pozornie
małego, możemy sprawić komuś ogromną
radość? Zawsze znajdzie się coś, co można
zrobić. Nie rozumiem, jak można zostawić
innego człowieka na pastwę losu i nie mieć
potem wyrzutów sumienia. Pomóc może
każdy, nieważne, kim jest, liczy się to, co
robi dla innych.
Weronika Golon, IId

Twórczość uczniów: Felieton: „I co dalej”

I co dalej?
Żyjemy w czasach, kiedy to już jako
nastolatkowie musimy wiedzieć, kim
chcemy zostać w przyszłości. Dobrze,
że nie musimy podejmować tych
decyzji jeszcze wcześniej, bo
wszystkie dziewczyny by były
lekarkami, a chłopcy strażakami.
Posiadamy nadal bardzo małą wiedzę
na temat zawodów, dlatego wielu
nastolatków nie wie, co robić w życiu.
Całe moje nauczanie przeżyłam
z dnia na dzień. Gdy ktoś mnie pytał,
co chciałabym robić w przyszłości,
najczęściej odpowiadałam, że jutro
idę do szkoły i na razie na tym kończy
się mój plan na przyszłość. Życie
takie nie ma zbytnio sensu, ponieważ
nie ma się wyżej postawionego celu,
do którego można dążyć.
Większość wolnego czasu spędziłam,
przeglądając różne strony internetowe
z pomocami do wyznaczenia sobie
celu w życiu lub testami, które mają
ten cel wyznaczyć za mnie. Zwykle
pierwszą podpowiedzią jest „Rób to,
co lubisz”. Jest to bardzo dobra rada,
ale tylko dla tych, którzy zajmują się
jedną dziedziną i w dodatku będzie
można znaleźć pracę w tej dziedzinie.
Każdy z nas ma swoje własne
zainteresowania i często nasze pasje
odbiegają od siebie. Problem mają

jeszcze te osoby, które zbierają
znaczki czy monety. Z tego wyżyć się
nie da.
Drugą radą jest „Rob to, w czym
jesteś dobra”. Miałabym przez całe
życie liczyć tylko zadania z matmy???
Chyba prędzej umysł by mi wybuchł,
niż bym się zgodziła na takie życie.
Ludzie mają różne predyspozycje, ale
one nie zawsze pomogą
w przyszłości.
Jeszcze się pojawiają pytania w stylu
„Co Ci sprawia radość?”. Moja
odpowiedź: prawie wszystko. Nawet
w takiej matematyce jest odrobina
szczęścia, gdy po długich staraniach
obliczysz dobrze trudne zadanie.
Co jeszcze podają poradniki...
„Zapytaj kogoś z bliskich”. Pierwsza
odpowiedź, jaką dostałam, to
„Możesz być kim chcesz, masz wolną
wolę”. Dziękuję bardzo, ale aż tak
szczegółowej odpowiedzi się nie
spodziewałam. Na tym skończyłam
moje poszukiwania, gdyż i tak nie
dadzą one żadnych rezultatów, tylko
mogą pogłębić moje problemy.
I jak współczesny nastolatek ma
wybrać swoją przyszłość, jeśli dostaje
tego typu rady? Ale pamiętaj, możesz
być, kim chcesz.
Katarzyna Marciniak, IId
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Twórczość uczniów: Felieton: „Końskie zdrowie?”
Końskie zdrowie?
W naszym społeczeństwie panuje błędne
przekonanie, że konie są zwierzętami
odpornymi na wszystko. Każdy zna
powiedzenie „silny jak koń”, “wytrzymały
jak koń” czy “zdrowy jak koń”. Czy jednak
konie mają końskie zdrowie? Są co prawda
wytrzymałe i silne, ale też bardzo delikatne.
Nie
tylko
niedobór
składników
odżywczych czy nadmiar pracy im szkodzi
- za duża ilość ziarna spowoduje zapalenie
kopyta, a zaprzężenie do pracy po
dłuższym odpoczynku może spowodować
uszkodzenie
mięśni
(tzw.
choroba
poświąteczna). Cierpią w milczeniu,
dlatego często słyszymy skrajne opinie jeden powie, że nie powinny pracować
dłużej niż 3-4 godziny pod siodłem (lub
równoważny wysiłek), a dla innego - jeśli
jest w stanie powłóczyć nogami od 8. do
19. bez przerwy, to znaczy, że tyle ma
pracować. Dlatego rzadko się słyszy
o zamęczaniu koni, udajemy, że takie
zjawisko nie występuje.
Wydawać by się mogło, że główną
przyczyną nieszczęść tych pięknych
zwierząt jest głupota i niedoświadczenie
właścicieli oraz poddanie się stereotypowi:
koń jest silny i odporny. Przykładem takiej
sytuacji było życie kuca Karino - źrebaka
kupionego pewnej dziewczynce. Kucyk
mieszkał sam, bez innych zwierząt,
a potrzeba przebywania w stadzie jest dla
konia ważniejsza nawet od jedzenia.
Ogierek
był
zajeżdżany
przez
gimnazjalistkę, która nie tylko nie miała
pojęcia, jak to robić (prawie ciągnęła nogi
po ziemi), ale i chwaliła się swoją jazdą na
Facebooku. Usuwała wpisy, mówiące
o tym, że nie powinna tego robić, ponieważ
szkodzi to zdrowiu źrebaka. Skończyło się
poważnymi
konsekwencjami:
uszkodzeniami jeszcze nieskostniałego
kręgosłupa maleństwa, które pomimo
20

szybkiej interwencji Fundacji Pegasus nie
będzie mogło już nigdy przerzucać się
z boku na bok w czasie tarzania.
Duży problem jest z wierzchowcami, które
nie pracują ciężko. Prześledźmy los Bryzy,
konia pracującego w jednej z wielu szkółek
nad morzem. Klacz przyjechała wiosną i na
następny dzień zaczęła już pracę. Pracuje
godzinę lub dwie dziennie, ucząc okoliczne
dzieci jazdy. Bryza, jako typowy koń, jest
leniwa i raz na jakiś czas dostaje
zasłużonego bata - nie ma w tym nic złego.
Nikt zdroworozsądkowy nie powie, że
właściciel znęca się nad klaczą. Jednak
nadeszło lato, a wraz z nim turyści i szansa
na większe pieniądze. Dzieci bardzo chcą
się przejechać, na co zgadza się właściciel
z chęcią, rozpisując na każdego konia
8 godzin pracy. Bryza już po drugiej
godzinie ma dość, jest zmęczona - dostaje
coraz więcej batów. Następny dzień to
samo, przez dwie lub trzy godziny pracuje
dobrze, potem się wlecze i dostaje baty. Po
tygodniu
każde
dziecko
dostaje
ponadmetrowy bat, bo z krótszym koń już
nie idzie. Instruktor nie przykłada się do
pracy, raz na jakiś czas wydaje polecenia
typu „zmiana kierunku”, ale nie zwraca
uwagi na to, że jeździec, nieumiejętnie
popędzając konia, szarpie go za pysk,
powodując ból. Teraz mamy już prawo
powiedzieć, że klacz nie czuje się dobrze
i być może zacznie się odpłacać
gryzieniem,
kopaniem,
strzelaniem
baranów czy nawet dębowaniem. Koni
takich jak Bryza są setki i nikt o nie nie
walczy. Chabeta pracuje tak długo jak
może, przez 15 czy 20 lat i jako koński
staruszek cierpi na ból kręgosłupa lub nóg.
Jej los zależy od właściciela - albo trafi na
rzeź albo da jej emeryturę, bo stali bywalcy
mogliby zmienić stajnię, słysząc o złym
końcu ich ukochanego zwierzaka. Bo skoro
nie padnie od razu, tylko będzie cierpieć

Twórczość uczniów
przez 1/6 roku to znaczy, że jest dobrze,
racja?
O wiele łatwiej jest z końmi
gorącokrwistymi
(„pod
siodło”)
zaciągniętymi do ciężkich wozów - każdy
słyszał o sytuacji na Morskim Oku.
Przeciętny koń żyje około 30 lat i może
pracować aż do śmierci. Na tej trasie jest
jednak inaczej - zamiast pracy przez lata,
po średnio 22. miesiącach ośmioletni
człapak jedzie na rzeź, bo nie jest już
w stanie dalej ciągnąć pod górę wozu
ważącego dwa, trzy razy więcej niż on. Cóż
w tym dziwnego? Przecież cena zdolnego
do pracy konia to tylko 2 tysiące więcej niż
takiego na mięso. Ileż więcej można
wyciągnąć z takiego konia przez kilka
miesięcy harówki. A skoro praca trwa tylko
dwa lata, to nie ma przecież sensu
korygować kopyt. Wystarczy raz czy dwa
na rok podkuć i nie przejmować się
przerośniętymi
kopytami,
zwanymi
potocznie kapciami. Na własne oczy
można zobaczyć jeszcze gorsze wynalazki,
na przykład kawałki zniszczonej opony
przykute zwykłymi gwoździami do tylnej
części kopyta, które uniemożliwiają
wyczyszczenie strzałki. A po cóż to? By
koń nie zsuwał się przy podjeździe i ciszej
chodził. Ciągnięcia sań po asfalcie
w listopadzie nawet nie skomentuję. Ale
przecież to, że młody koń nie ma siły już
pracować, to nie jest oznaka przemęczenia,
prawda? I jeśli ważący ponad tonę
pociągowy szajr (największa rasa koni) jest
w stanie uciągnąć półtorej tony po płaskim
terenie,
to
dwa
czterystupięćdziesięciokilowe lekkie konie
pod górę też, tak? Bo przecież ci oburzeni
za granicą się nie znają! Taki hiszpański
woźnica ochładzający wodą nogi konia
stojącego w cieniu nie umie nawet
porządnie zainwestować! Te dwie kobyłki
ciągną mały wóz na 4 osoby, a mogłyby na

16 i wózek dziecięcy! Co z tego, że to oni
słyną z giętkich i sprawnych koni,
a hiszpański styl doceniany jest wszędzie.
Przecież Austriacy płacący 80 euro za
stanie i gapienie się na pięć podskakujących
koni są nienormalni. Tak samo ci Angole,
którzy są zszokowani, że koń po pracy
jedzie do włoskiej rzeźni. U nich nawet
królowa dla przyjemności jeździ od kilku
lat na jednym kucu, oczywiście jak to oni,
bez kasku. Posłuchać kogoś takiego? Phi,
dobre sobie. Przecież zwierzę jest
przedmiotem, rzeczą, która ma być
posłuszna ludziom. My mamy do tego
prawo i nie powinni się wypowiadać jacyś
bezbożnicy, bo tak jest napisane w Biblii
(której oczywiście i tak osoba powołująca
się na nią nie przeczytała).
Patrząc na tak przedmiotowy stosunek
ludzi do koni, które przez tyle lat pomagały
we wszystkim, od zwykłej pracy na roli,
przez transport do rozrywki i sportu,
odnoszę wrażenie, że Artur Schopenhauer
miał rację, twierdząc, że człowiek jest
z natury zły. Bo dobry człowiek szanuje
zwierzę, które pracuje na jego chleb. Dobry
człowiek nie poświęci zwierzęcia dla pięciu
groszy zysku.
Będąc świadoma niezawinionego cierpienia
szlachetnych zwierząt, chcę zacytować
fragment wiersza Barbary Borzymowskiej
pod tytułem Modlitwa konia z transportu:
Mój wiatronogi Boże koni
Czy ty naprawdę widzisz wszystko?
Strach, ból i głód, i krew i śmierć?
(…) Nikt by w to teraz nie uwierzył.

Julia Wysocka, IId
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Twórczość uczniów: Felieton: „Pamięć patriotyczna”
Pamięć patriotyczna
Ostatnio na przystanku autobusowym usłyszałem
rozmowę dwóch chłopaków. Ubrani dość
schludnie, jeden z wadą wymowy, ale sprawiali
wrażenie typowych szesnastolatków. Prowadzili
namiętną konwersację o swojej szkole. Prócz
zwyczajnych plotek wymienianych między nimi
moją uwagę przykuło zdanie jednego
z rozmówców. Tonem dumnym, wręcz pysznym,
chwalił się, że „on to z historii zna tylko chrzest
Polski”. Nie ukrywam, że mnie to zdziwiło,
a nawet zaskoczyło. Takim zasobem wiedzy
chwalić może co najwyżej dziecko z drugiej klasy
podstawówki, kiedy z pierwszych lekcji tę datę
właśnie wyniosło. Nie przystoi jednak osobie
w takim wieku (prawie dorosłej!), wiedzieć tyle
o swojej Ojczyźnie, że zna się tylko tych kilka
niezbędnych dat. Niedawno przytrafiła mi się
podobna sytuacja, kiedy reporter, chodząc po
ulicach Warszawy, zadawał przechodniom
najróżniejsze pytania dotyczące dat związanych
z Polską. Słuchając tych odpowiedzi, człowiek
zaczynał wątpić w sens tworzenia placówek
oświatowych. Notorycznie przeinaczany był czas
trwania pierwszej wojny światowej, jedna osoba
mówiła, że trwała ona aż do 1945 roku, inna zaś,
że do roku 1916… Biedny Jan Matejko, słysząc
niektóre odpowiedzi, zapewne przewraca się
grobie. Mylenie „Bitwy pod Grunwaldem”
z innymi obrazami było czymś niesłychanym. Na
jaw wyszedł skrajny brak zainteresowania
twórczością tego malarza. Nieznajomość tych,
jakby nie patrzeć, podstawowych informacji
tworzy niezbyt kolorowy obraz społeczeństwa.
Młode pokolenie przykłada znikomą wagę do
historii Polski. Nie stara się poznać bliżej genezy
wydarzeń wpływających na losy naszej Ojczyzny.
Wiedzę czerpią z Internetu, lichej wartości książek.
To wszystko później
przeradza się w jedną
z dwóch form. Pierwszą z nich jest historyczną
i kulturowa ignorancja. Taki ktoś nie interesuje się
dorobkiem historycznym, ani kulturowym, bo po
co? Było, minęło. Tkwiąc w takiej postawie,
zapomina, że to wszystko było po coś, niwecząc
w ten sposób dorobek przodków. Drugą formą
jest natomiast ślepy fanatyzm wobec wpojonych
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idei. Młody człowiek jest mocno podatny na
zewnętrzne wpływy i nie mogąc skonfrontować
ich z własną wiedzą, przyjmuje podawane mu
wzorce. Tak właśnie rodzi się antysemityzm,
uzasadniany tym, że Żydzi stoją za większością
tragedii tego świata. Tworzy się kult Polaka
nieomylnego, niezwyciężonego żołnierza, który
stawał do walki w obronie Ojczyzny z własnej
woli i obowiązku. Polaka, który stał tylko po tej
„dobrej” stronie barykady, a wszystkie jego złe
zachowania należy zataić, jako nieistotny fakt.
Zapomina się wtedy o tylu nieudanych, źle
p r z y g o t o w a n y c h
z r y w a c h
narodowowyzwoleńczych, o zatwardziałości
i zastaniu polskiej szlachty, dbającej tylko o swój
interes. Nikt nie widzi nic złego w zajęciu Zaolzia
w sytuacji, gdy Czechosłowacja była rozbierana
przez Niemcy. Wjechanie na pancerzach czołgów
w obronie socjalizmu w sierpniu ‘68 również jest
tematem tabu. Nie chcemy zrozumieć, że
kampania września ’39 była jednak źle rozegrana
i wychwalając bohaterstwo żołnierzy tych czasów,
nie zważamy na sens ich ofiary. Nie przyjmujemy
do wiadomości, że nasz wspaniały kraj nie był
zawsze mlekiem i miodem płynącym, miał swoje
lepsze i gorsze okresy. Były wzloty, ale musiały
być upadki. Często też mówi się, że w Polsce
w PRL-u była władza i Polacy. Tak jakby władzy
nie tworzyli też Polacy…
Jeśli naprawdę chcemy być prawdziwymi
patriotami, to powinniśmy sami starać się lepiej
poznać historię naszej Ojczyzny. Można to zrobić
małym nakładem pracy poprzez czytanie książek,
reportaży, oglądanie wywiadów, chodzenie do
muzeum czy na wystawy. Zdobywszy już
potrzebną wiedzę, będziemy potrafili bronić
dobrego imienia Polski merytorycznie, a nie
okle pa ny mi oraz pustymi sloga na mi
propagandowymi. Pamiętajmy, że „Naród, który
nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne
przeżycie”. Ten cytat powinien nam wszystkim
zapaść w pamięć, bo chyba nikt nie chciałby, żeby
okazał się prawdziwy…
Oskar Zdebelak IId

Twórczość uczniów: Propozycja na wakacje
Propozycja na wakacje
Polacy latem jeżdżą często na wakacje do
Włoch.
A ja, jako Włoszka i Polka, postanowiłam
zorganizować wakacje w Polsce dla moich
włoskich kolegów. Kiedy byłam we
Włoszech podczas ferii zimowych,
spotkałam się z moimi przyjaciółmi
z harcerstwa.
Włoskie harcerstwo charakteryzuje się tym,
że wszystkie jego grupy nazywają się
AGESCI (czyt. Adziesi), to znaczy: A –
associazione (stowarzyszenie), G – guide
(chłopców), E (i), S – scolte (dziewcząt), C
– cattolici (katolików), I – italiani
(włoskich). Każde miasto ma kilkanaście –
kilkadziesiąt grup; moje miasto – Forli –
ma 15.
Forli znajduje się w pobliżu Bolonii. Jest to
miasto porównywalne z np. Gorzowem
Wlkp., posiada ok. 60 tys. mieszkańców. Ma
status prowincji.
We Włoszech system szkolnictwa jest
podobny do polskiego, tzn. są szkoły
podstawowe, gimnazjai średnie licealne
oraz technika, tyle że do podstawówki
chodzi się 5 lat, do gimnazjum 3 lata, a do
liceum 5 lat (nawiasem mówiąc – rok
szkolny we Włoszech trwa od 15. września
do 6. czerwca, ale nie ma ferii zimowych
i chodzi się do szkoły w soboty…).
Do harcerstwa można należeć od 8. roku
życia. Zuchem jest się 4 lata, harcerzem
4 lata, wędrownikiem 4-5 lat, następnie
można zostać opiekunem. Ja jestem
wędrowniczką już 2. rok.
Podobnie jak w Polsce włoscy harcerze
noszą charakterystyczne ubrania: niebieskie

koszule, do których przytwierdza się
odznaki zdobywanych sprawności, chusty
w różnych kolorach charakterystycznych
dla określonych grup, granatowe spodnie.
W 1. roku bycia wędrownikiem bierze się
udział
w spotkaniach co tydzień, podczas których
omawia się realizację różnych zadań,
a także w obozach organizowanych
w przerwach świątecznych w grudniu
i na Wielkanoc oraz w sierpniu.
W trakcje 2. roku odbywają się regularne
cotygodniowe
spotkania
wszystkich
roczników,
które
mają
charakter
organizacyjny w związku z różnymi
przedsięwzięciami, a czasami rozrywkowy
(np.
gry,
wspólna
lektura
i omawianie tekstów, rekreacja podmiejska).
Jednym z głównych działań jest szeroko
pojęty wolontariat. Między innymi harcerze
wszechstronnie pomagają dzieciom ze
szkoły podstawowej mającym problemy
w nauce, a także zapewniają im rozrywkę.
Innym rodzajem działalności charytatywnej
jest
wielopłaszczyznowa
pomoc
obcokrajowcom
przebywającym
we
Włoszech. Można też (tak jak mój brat
Daniel) zajmować się dystrybucją używanej
odzieży i innych rzeczy.
W 3. I 4. roku starsi harcerze pomagają
opiekunom w sprawowaniu opieki nad
młodszymi harcerzami i zuchami (czyli
lupetti, tzn. małym wilkami).
Co jakiś czas, nie regularnie, odbywają się
duże zloty wszystkich wędrowników
z Włoch w celu wzajemnego poznania się
i wymiany doświadczeń.
Ceniona jest inicjatywa indywidualna, więc
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Twórczość uczniów: Propozycja na wakacje
składane są propozycje organizowania
wspólnych wyjazdów w nieznane dotąd
miejsca. Postanowiłam zaproponować
moim włoskim koleżankom i kolegom letni
obóz w Polsce, do tej pory im nieznanej.
Nie byłam obecna podczas głosowania
(odbywało się w marcu, gdy przebywałam
w Poznaniu), ale brat przekazał mi, że moja
propozycja wygrała w głosowaniu
z propozycją wyjazdu na Korsykę lub pod
Etnę.
Bardzo się ucieszyłam i zabrałam się za
przygotowania.
Postanowiliśmy, że obóz odbędzie się
w sierpniu w Górach Stołowych, będzie
trwał tydzień, a wezmą w nim udział
dwadzieścia dwie osoby. W planach mamy
także spływ kajakowy. Opracowałam już
trasę przemieszczania się po górach, tak
żeby jak najwięcej zobaczyć, więc każdą
noc spędzimy w innym miejscu.
Będzie okazja, żeby opowiedzieć moim
włoskim przyjaciołom szerzej o Polsce,
o moich doświadczeniach z rocznego tutaj
pobytu, między innymi o udziale
w uroczystościach z okazji 1050. rocznicy
chrztu Polski. Mianowicie, ponieważ gram
na
skrzypcach,
więc
skorzystałam
z propozycji zagrania w orkiestrze, którą
poprowadził dyrygent szkoły muzycznej
przy ul. Solnej. Gdy odbywaliśmy próby,
było bardzo zimno, co nie przeszkadzało
nikomu w pełnym zaangażowaniu. Sobotni
koncert na stadionie Lecha udał się
znakomicie i był dla mnie niezapomnianym
przeżyciem. Zwłaszcza że odbiorcy
naszego koncertu bardzo żywiołowo
reagowali śpiewem, tańcem i widać było,
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iż nasze granie sprawia im wielką radość.
Poza tym w związku z moim udziałem
w koncercie i w uroczystościach poznałam
wielu ciekawych ludzi i mam nadzieję, że te
znajomości będą trwały wtedy, gdy wrócę
do Włoch.
Już koniec maja, niedługo koniec roku
szkolnego, z żalem pożegnam „ósemkę”,
ale pocieszam się myślą, że mój tak długi
pobyt w drugiej ojczyźnie przedłuży się
jeszcze o wakacje.
Emila Fabbrica, IIa

Humor

Z prac uczniowskich:
Miłość to najczęściej spotykany
temat, czy to w utworach, czy
w zwykłym życiu, gdy idziemy przez
miasto chodnikiem.
[odnośnie do IV cz. "Dziadów"]
Pustelnik bardzo cierpi z powodu
utraty ukochanej. Zgadzam się z jego
postawą.
Wokulski dzięki Izabeli nauczył się
języka angielskiego, co umożliwi mu
większe możliwości w przyszłości.
Nieszczęśliwa miłość jest jak
drożdże, które w połączeniu
z cukrem tworzą alkohol i nie będąc
przystosowanym do życia w nim,
trują się i giną.
Autorem utworu Żegluga jest poeta
Adam Mickiewicz, składa się on
z dwóch strof czterowersowych
i dwóch strof trzywersowych.
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