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Wstęp
Wstęp

Pomimo nawałnicy pracy od samego początku roku szkolnego,
nasi aktywni uczniowie nas nie zawiedli i zasypali redakcję
najróżniejszymi artykułami. Najnowsze (i zarazem pierwsze) wydanie
“Ośmiornicy” w tym roku szkolnym musiałoby pomieścić tak ogromną
ilość

prac

pisemnych,

że

byliśmy

zmuszeni

zadecydować

o podzieleniu go na dwie części. W imieniu redakcji oraz własnym
dziękuję

wszystkim

za

niesamowite

zaangażowanie

i

przyjemnej lektury.

Redaktor naczelny,
Maksymilian Andrzejczak
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Wydarzenia: Rozpoczęcie roku szkolnego; AFPP
Rozpoczęcie roku szkolnego
Dnia 1. września rozpoczęliśmy rok
szkolny 2015-2016. Pragniemy gorąco
powitać wszystkich uczniów i nauczycieli.
Bardzo gorąco powitała nas również
pogoda i być może to właśnie było
powodem nadzwyczajnie skróconej –
a jakże treściwej – mowy powitalnej P.
dyrektora Marka Greflinga.
Klasa
organizująca rozpoczęcie roku szkolnego
nie zawiodła naszych oczekiwań – 2c
przygotowała przedstawienie, w którym

świetnie odegrana rola Kłapouchego
przyciągnęła uwagę całej publiki. Bardzo
spodobało mi się wystąpienie Klubu Ośmiu
Facetów w Rajstopach, stylizowane na
„Przygody Robin Hooda”. Uroczystość
uświetnił jeszcze występ muzyczny. Po tak
bogatym I humorystycznym wydarzeniu
rozpoczynającym wrzesień nie pozostaje
nic innego, jak powtórzyć dobrze znane
słowa: „Rok szkolny 2015-2016 uważamy
za oficjalnie rozpoczęty!”.

ANNE FRANK PROJEKT: POZNAŃ
Decydując się na udział w Anne
Frank
Projekt:
Poznań,
sama nie
wiedziałam, czego się spodziewać, nigdy
nie
brałam
udziału
w
podobnym
przedsięwzięciu. Nie zaliczam się do grona
miłośników historii, nie miałam też
wcześniej
styczności
z
tematyką
Holokaustu poza szkołą i jedną czy dwoma
książkami. Okazało się, że uczestnictwo
w projekcie to chyba najlepsza rzecz, jaka
mogła mi się przytrafić. Gdyby nie ludzie
poznani podczas warsztatów, prezentacji,
wspólnych wyjść, prawdopodobnie nigdy
nie dowiedziałabym się, jak zróżnicowane
środowiska znajdują się w samym tylko
Poznaniu, w którym mieszkam od
osiemnastu lat. Dzięki wiedzy oraz
doświadczeniu
Pani
Alicji
Kobus,
przewodniczącej
gminy
żydowskiej
w Poznaniu, Pana Wojciecha Meixnera,
a także pana Zbigniewa Pakuły, redaktora
naczelnego
czasopisma
„Miasteczko
Poznań”, zmieniło się moje spojrzenie na
Poznań i na Polskę w ogóle – żydowska
spuścizna
w
naszym
kraju
jest
niesamowicie duża w stosunku do obecnej
ilości Żydów na terenie RP; być może
najlepszym lekarstwem na antysemityzm

byłoby pokazanie uprzedzonym, jak
ogromna część ich rzeczywistości została
wykreowana przez Żydów właśnie.
Bardzo
ciekawym
zjawiskiem
socjologicznym było spotkanie z Paniami
Olgą Kostaniak oraz Yaną Asenovą.
Wypowiedzi drugiej z pań pokazały, iż to,
że ktoś sam jest imigrantką/imigrantem, nie
czyni jej/jego automatycznie osobą otwartą,
tolerancyjną. Jej oczekiwania względem
Polaków, czy też ludzi generalnie, zdawały
się niewspółmiernymi do tego, jak sama
odnosiła się do kwestii poszanowania praw
mniejszości
innych
niż
narodowe…
Uświadomiło mi to, jak łatwo tworzą się
stereotypy. Budowanie sobie obrazu całego
narodu na podstawie
pojedynczego
przykładu
jest
procederem
tyleż
nagminnym,
co
bezpodstawnym,
dyskryminacyjnym i niepotrzebnym.
Chyba nigdy już nie spojrzę na budynek
Nowej Synagogi przy skwerze Rabina
Akiwy Egera tak jak przed niespełna
dwoma tygodniami. Nie rozumiem, jak
można było dopuścić do sytuacji, w której
Pływalnia Miejska, urządzona przez
hitlerowców, działająca w dawnym domu
modlitwy, działała jeszcze przed paroma
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Wydarzenia: AFPP
laty. Niepojętym jest dla mnie również fakt,
iż w tym samym miejscu być może
powstanie (kolejny) hotel. Co to za mityczni
przyjezdni, którym trzeba co rusz nowe
hotele tworzyć? Tego nie wiedzą nawet
najstarsi Bambrzy. Nie wiedzą też pewnie,
jak to się stało, że szpital psychiatryczny
w Owińskach, którego pacjenci wraz
z personelem zostali zamordowani przez
nazistów, został przekształcony w ośrodek
wychowawczy dla tak zwanej trudnej
młodzieży; dlaczego na tych samych
łóżkach, co chore psychicznie ofiary
destruktywnej ideologii, musieli później
spać wychowankowie MZW.
Niezaprzeczalnie projekt pozwolił
odkryć miejsca, do których inaczej bym nie
dotarła (nieczynna synagoga) albo których
historią bym się nie zainteresowała (pałac
i szpital w Owińskach), poznałam również
niesamowicie ciekawych ludzi – zarówno
uczestników
projektu,
jak
również
przedstawicieli instytucji, do których
bałabym się sama zwrócić (HIA, gmina
żydowska etc.). Te spotkania znacząco
wpłynęły na moje postrzeganie stolicy
Wielkopolski – częściowo pozytywnie
(Urząd Miasta wspierający Migrant Info
Point, w którym dzięki AFP będę działać
jako wolontariuszka; piękna inicjatywa, jaką
jest Dobra Kawiarnia – przykłady można
mnożyć), ale po trochu również negatywnie
(zaznaczona wcześniej kwestia Pływalni
Miejskiej i popadających w ruinę zabytków
w Owińskach; wszechobecny „hejt” na
murach;
widoczne
w
rozmowach
z niektórymi prelegentami wciąż pokutujące
stereotypy oraz uprzedzenia – wiele jest
jeszcze w Poznaniu do zrobienia w tej
kwestii, na szczęście naszej grupie nie
brakuje pomysłów i energii na poprawę
sytuacji). W ostatecznym rozrachunku
uznaję udział w projekcie za coś
niezmiernie wartościowego. Mam też
wielką nadzieję, że w przyszłym roku będę
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miała
okazję
zaangażować
się
w organizację kontynuacji AFP.
Po uroczystej kolacji ostatniego dnia
lipcowej części Anne Frank Projekt:
Poznań wraz z Olą Jarocką, jedną
z uczestniczek, wpadłyśmy na pomysł
naszego
własnego
projektu,
który
podsumowałby
wszystkie
warsztaty
i spotkania minionego tygodnia, a jeśli nic
nie stanie na przeszkodzie, to również
wrześniowy wyjazd.
Z kilku elementów składowych
naszego projektu (nie ma on jeszcze
nazwy)
najważniejszym
będzie
film
dokumentujący wywiady z – w miarę
możliwości – wszystkimi prelegentami
poznanymi
w
czasie
AFP,
które
przeprowadziłybyśmy Ola i ja. Przedstawiając różne poglądy osób związanych
z projektem i rejestrując nasze z nimi
rozmowy, chcemy utrwalić w skondensowanej formie to, co same już wiemy, tak by
osoby spoza naszej grupy również mogły
poszerzyć swoją wiedzę i horyzonty
myślowe. Prócz wyżej wspomnianych osób
planujemy także przeprowadzić offline’ową
akcję uliczną, którą również nagramy
i przedstawimy na przykład we wstępie lub
podsumowaniu filmu; przygotowaną przez
nas bardzo krótką ankietę (roboczo pytanie
brzmi: „Czy czułaś/czułeś się kiedyś
dyskryminowana/dyskryminowany?
Jeśli
tak,
to
z
jakiego
powodu?”)
przeprowadzimy wśród przypadkowych
przechodniów, jak i wśród znajomych,
innych uczestników AFP itd. Z technicznej
strony: film ma być w jak największym
stopniu nasz – napisany, nagrany oraz
zmontowany przez nas (Olę i mnie, choć
bardzo
chętnie
przyjmiemy
pomoc
pozostałych uczestników). Zależy nam na
atrakcyjności
wizualnej,
walorach
artystycznych – nikt nie może postrzegać
filmu (ani naszego projektu w całości)
w kategoriach: nudy, moralizatorstwa

Wydarzenia: AFPP
i
wtórności.
Ostatecznym
terminem
publicznego udostępnienia tego elementu
projektu
jest
pierwszy
października
bieżącego roku.
W ramach akcji online wykorzystamy
Facebook (zakładając fanpage, tak jak
w przypadku na przykład „Bez murów”)
albo założymy stronę (na wzór tej z AFP),
co
znacznie
ułatwi
dostęp
do
proponowanych przez nas treści. Jak już
wcześniej wspomniałam, film nie jest
jedynym
zaplanowanym
elementem
projektu; chcemy również napisać dwa
relatywnie długie teksty – jeden dotyczący
popadającego
w
ruinę
szpitala
psychiatrycznego w Owińskach, a drugi
opowiadający historię pewnego nagrobka
na Cytadeli przedstawioną z perspektywy
dwóch osób. Oczywiście obydwa teksty
okraszone będą zdjęciami czy też
ilustracjami
(dzięki
uprzejmości
zaprzyjaźnionej artystki).
Oprócz
propagowania
projektu
online dołożymy również wszelkich starań,
by dzielić się nim w różnych środowiskach
(chociażby w szkołach, do których
uczęszczają uczestnicy AFP, jak również
wśród znajomych w różnych miejscach
promujących kulturę). Jeśli udałoby nam
się uzyskać dofinansowanie z – chociażby
– budżetu AFP, mogłybyśmy również
posłużyć się przy promowaniu projektu
ulotkami
rozdawanymi
podczas
przeprowadzania ankiety.
Sądzę, że dzięki temu projektowi
z łatwością osiągnęłybyśmy wyznaczony
cel – przeciwdziałanie dyskryminacji
w sposób nieagresywny, poprzez przedstawienie bardzo różnych opinii i osób
ogółem. Pokazanie piękna odmienności,
czy to wyznania, czy narodowości, ale
również granic tolerancji, zdaje się
najlepszym
sposobem,
by
skłonić
wszystkich, do których dotrze wieść
o
naszym projekcie, do własnych
przemyśleń. Nie jest naszą intencją, aby
przedstawić jeden najlepszy sposób

rozumowania, ale by każdy znalazł swój
złoty
środek
po
zapoznaniu
się
z autentycznymi historiami wcześniej
nieznanych ludzi.
Pierwsze prace nad filmem ruszają jeszcze
w tym tygodniu.
Wiktoria Siwińska
***
"To jest ta trudność dzisiejszych
czasów:
ideały,
marzenia,
piękne
oczekiwania jeszcze się nie zdążą
rozwinąć, a już zostają trafione i totalnie
zniszczone przez najbardziej przerażającą
rzeczywistość."Anne Frank. "Dzisiejsze
czasy"
i
"najbardziej
przerażająca
rzeczywistość" były, są i będą aktualne.
W czasach II wojny światowej jak i w XXI
wieku to my, ludzie, tworzymy otaczający
nas świat. Kreujemy własną rzeczywistość,
w mniejszym bądź większym stopniu,
wpływając na życie innych. Wierząc teorii
efektu motyla, według której trzepot
skrzydeł motyla, np. w Ohio, może po
trzech dniach spowodować w Teksasie
burzę piaskową, uświadamiamy sobie, że
indywidualnym działaniem nieświadomie
możemy zmienić życie nieznajomego.
Patronka projektu żyła w okrutnych
czasach, w których rzeczywistość była
faktycznie przerażająca, a jej główni twórcy
nie mogli poradzić sobie z odmiennością.
Spowodowało to nieludzkie zachowania,
których ofiarami byli często najsłabsi,
bezbronni i niewinni. Nawet nie 100 lat po
tragicznych
wydarzeniach
II
wojny
światowej, które stały się tematem
niewygodnym,
trudnym
i
często
zapomnianym, muszę z przykrością
stwierdzić, że otaczający świat zalewa
kolejna, nasilająca się fala nietolerancji
i strachu przed nieznanym, który rodzi
agresję. To zjawisko jest jednak przez
wiele osób ignorowane, ponieważ nie jest
to tsunami, lecz raczej stopniowe
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podnoszenie się "poziomu wody". Mimo
usilnych starań historia, choć powoli,
jednak zaczyna zataczać koło i przerażająca rzeczywistość zaczyna przysłaniać
piękne oczekiwania. Są jednak ludzie,
którzy chcą i próbują powstrzymać "hejty".
Nawiązanie dialogu, edukacja i otwartość
to najlepsze, choć niepozorne, rozwiązanie
problemu nietolerancji. Doświadczenia
zebrane przeze mnie w pierwszym
tygodniu wakacji 2015 pozwoliły mi
uwierzyć, że dzisiejsze czasy to otwarta
księga, której treść to jeszcze zagadka,
a jej zakończenie nie jest przesądzone.
Sama dzięki współuczestnikom projektu
i prowadzącym zajęcia spojrzałam na wiele
rzeczy z innej perspektywy, co sprawiło, że
stałam się bardziej otwarta na ludzi i ich
odmienność. Wiem, że moje uprzedzenia
są spowodowane zwyczajną niewiedzą,
która została już załatana wiedzą zdobytą
na spotkaniach i wykładach. Moja
ciekawość świata i chęć poznania nowego
chyba w końcu dojrzały i mogę zacząć je
zaspokajać. Mimo iż nie jestem entuzjastką
historii, to wierzę, że jej ogólne poznanie
jest niezbędne. Dopiero po roku nauki w
Poznaniu odwiedziłam miejsca, mniej lub
bardziej związane z dziejami stolicy
Wielkopolski i jej okolic, które są bardzo
ciekawe, warte poznania i często niestety
zapomniane. Polska jest krajem dotkniętym
przez
wiele
nieszczęść.
Pamięć
o przeszłości, choć trudna, to coś co nas
definiuje, nieodłączna cząstka każdego
Polaka. Więc według mnie naganne jest
pozostawianie miejsc pamięci historycznej
samym sobie, tak jak to się stało na
przykład w przypadku szpitala psychiatrycznego w Owińskach. Wiem, że
codzienne
obcowanie
z
niektórymi
rzeczami sprawia znieczulenie na ich
wartość, dlatego trzeba znaleźć w sobie
tyle wytrwałości, by co jakiś czas zatrzymać
się i pomyśleć nie o sobie, szkole czy
pracy, tylko o przeszłości i jej realiach. Ja
zrobiłam to dzięki uczestnictwie w Anne
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Frank Projekt. Poznań i jego mieszkańcy
stali się dla mnie czymś w rodzaju skarbu
Latanowicza - wiem, że to prawdziwe
oblicze gdzieś jest, lecz gdzie go szukać?
"Wbrew
wszystkiemu
wierzę
jeszcze, że ludzie są w głębi serca
naprawdę dobrzy." Anne Frank. Ja też w to
wierzę i wiem, że nie jestem jedyna.
Przeciwdziałanie nietolerancji
Według mnie główną przyczyną
nietolerancji jest niewiedza, która powoduje
strach. Naturalnym zachowaniem jest
negowanie tego, co jest obce. Dlatego
trzeba zacząć od edukacji. Wiadomo,
że młodzież, dzieci i ich wiedza wpływają
znacznie na przyszłość narodu. Jednak
wzorcami dla wcześniej wspomnianych są
osoby starsze, na przykład członkowie
rodziny, znajomi czy osoby publiczne. Więc
moim zdaniem trzeba znaleźć sposób, by
trafić do ogółu społeczeństwa, co jest nie
lada wyzwaniem.
Na pewno różnego rodzaju strony na
portalach
społecznościowych
typu
Facebook
cieszyłyby
się
dużą
popularnością. Ja zaproponuję codzienne
publikowanie wpisów zgodnie z „Dziennikiem” Anne Frank, byłoby to bardzo
czasochłonne (dziennik obejmuje czas od
12 czerwca 1942 roku do 1 sierpnia 1944
roku), więc
strona
musiałaby być
prowadzona przez ponad 2 lata. Jednak
taki sposób przekazania treści tej książki
wydaje mi się bardzo przystępny, ponieważ
stwarzałby on pewną cykliczność, wrażenie
jakby każdy dzień był przeżywany wraz z tą
młodą osobą, dodatkowo w jakiś sposób
osoby czytające wpisy zmuszone byłyby do
dłuższego zastanowienia się nad sytuacją
Żydów, a nie kilkuminutowej refleksji na
przykład podczas lekcji historii. Zapewne
niektórzy nie byliby na tyle cierpliwi, by
czekać te dwa lata i sięgnęliby do całości
szybciej, a właśnie o to nam chodzi - by
zapoznać się z treścią, co zmniejsza ryzyko
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wydarzenia się tak wielkiej tragedii po raz
kolejny.
Konfucjusz powiedział:
"Powiedz
mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem." Myślę, że
w
przypadku
eksterminacji
ludności
żydowskiej byłoby idiotyzmem powielanie
zachowań nazistów w dzisiejszych czasach
po to, by pozwolić poczuć cierpienie
milionów na własnym ciele. Jednak już
druga czynność – zapamiętanie – jest
istotna. Zgromadzenie 7000 osób (na tyle
szacuje się ilość Żydów mieszkających w
Poznaniu przed II wojną światową)
w jednym z główniejszych miejsc Poznania
graniczy niemalże z cudem, jednak 700,
a już na pewno 70, to nie taka przerażająca
liczba.
Wokół
tej
grupy
staliby
wolontariusze.
Poprosiliby
osoby
zainteresowane
o
spojrzenie
na
zgromadzenie, na przykład 70. osób
i wyobrażenie sobie, że jest ich 100 razy
więcej. Następnie informowaliby o tym, że
właśnie tylu Żydów żyło w Poznaniu przed
wojną, i że ta wcale niemała liczba bardzo
pomogła w rozwoju miejsca, w którym
wszyscy
dzisiaj
funkcjonujemy.
Dopełnieniem wydaje mi się informacja
o tym, że w tych dawnych czasach,
w których nie było aż tak dużego postępu
technicznego, a szkolnictwo nie było tak
zaawansowane jak dziś, ludzie potrafili
współistnieć z tak dużą grupą osób
z większą swobodą niż w dzisiejszych
czasach z poznańską gminą żydowską,
która liczy sobie około 50. członków przykład niszczenia mienia gminy czy
codziennych niemiłych incydentów.
Dodatkowo zapytałabym: "Czy myła/
mył pani/pan dzisiaj rano zęby?". Jestem
pewna,
że
w
100%
przypadków
usłyszałabym "TAK". Myślę, że odpowiedź
na pytanie o pochodzenie pasty do zębów
byłaby już trudniejsza. Fakt, że to Oscar
Troplowitz, jeden z tych 7000, wynalazł
właśnie ten produkt, to dobry przykład
wpływu ludności żydowskiej nawet na

naszą, współczesną codzienność (można
by też wspomnieć o znanej marce Nivea).
Poszukałabym też więcej ciekawostek na
temat wpływu wyznawców judaizmu na
Poznań dawniej i dziś (np. działania Pani
Alicji Kobus).
Według mnie ten projekt pokazałby,
że Żydzi nie są kimś obcym, tylko częścią
historii tego miasta, a ich dyskryminację
można porównać do przeciwstawienia się
naszej małej, ale też i dużej Ojczyźnie - to
jest Polsce.
Chciałam ukazać Żydów nie jako
ofiary hitlerowskiej polityki, jak to się często
robi, lecz jako osoby, które żyły, żyją i będą
żyły wśród nas, bez których nasza
Ojczyzna byłaby zapewne inna, może
nawet i gorsza?
Lidia Jarecka
Refleksje na temat Projektu
Przed rozpoczęciem projektu wiele
było dla mnie niewiadome, czekałem na to,
co przyniesie mi ta letnia szkoła, czego się
tam nauczę. Myślałem, że dowiem się
o żydowskiej kulturze i o historii Żydów
w Poznaniu. Te oczekiwania zostały
spełnione, ale dostałem też dużo więcej.
Plan zajęć był bardzo bogaty
i zróżnicowany, odwiedzaliśmy poznańską
gminę żydowską, Muzułmańskie Centrum
Kulturalno-Oświatowe czy Migrant Info
Point. Każde z tych miejsc było zupełnie
odmienne
i
niesamowicie
ciekawe.
Poznaliśmy historię różnych grup wyznaniowych w Poznaniu, ich zwyczaje, a także
zarys obrządków religijnych. W Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym
zobaczyliśmy tradycyjne stroje, a imam
przybliżył pisownię i wymowę arabskich
liter. Mięliśmy też okazję zobaczyć jedyny
meczet w Poznaniu, Nową Synagogę, czyli
mały pokój modlitw i Starą Synagogę
zmienioną
na
pływalnię,
a
teraz
zaniedbaną i popadającą w ruinę.
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Wydarzenia: AFPP
Zadziwiające dla mnie jest to, że
poznańska gmina żydowska liczy sobie
mniej niż pięćdziesiąt osób, a wyznawców
islamu jest ponad tysiąc.
Zgłębiając historię Poznania i okolic,
zobaczyliśmy wiele miejsc, na przykład Fort
VII, podziemia Fary Poznańskiej, czy
zabytki związane z kulturą żydowską
w trakcie uczestniczenia w grze miejskiej.
Moim zdaniem aż dziwne jest, jak wiele
skrywa Poznań, o czym wie zapewne
stosunkowo mało osób.
Wiele czasu poświęcono sytuacji
migrantów w Polsce. Ogólny zarys
poznaliśmy w trakcie warsztatów, później
mięliśmy okazję posłuchać jak to wygląda
w Poznaniu od Pani Izabeli Czerniejewskiej
podczas wizyty w Migrant Info Point,
a nawet mogliśmy porozmawiać z Yaną
Asenovą, migrantką pochodzenia -skiego.
Niepokojący jest stan pomocy dla
imigrantów i uchodźców w Polsce, dobrze,
że są tacy ludzie jak Pani Izabela.
Zajęcia, w których uczestniczyłem,
pozwoliły mi poznać nie tylko obcą kulturę,
ale też problemy, z jakimi muszą się
zmagać w Polsce migranci, członkowie
mniejszości narodowych czy wyznawcy
innych religii. Są oni bardzo często
dyskryminowani i obrażani, stają się celami
agresji zarówno fizycznej jak i słownej. Źle
wróży
ograniczenie
Polaków,
ich
nieświadomość i skłonności do myślenia
stereotypami, właśnie przez to dochodzi do
wielu konfliktów lub nieporozumień. Martwi
mnie fakt, jak do wielu trafiają antysemickie
hasła, jak wielu Polaków nie widzi niczego
złego w obrażaniu i szykanowaniu innych.
Warsztaty uświadomiły mi, jak wiele wad
ma polskie społeczeństwo, mimo wszelkich
działań, jakie są podejmowane, bardzo
dużo jest do zrobienia.
Oprócz wad poznałem też bardzo
dużo stereotypów o Polakach, które panują
za granicą. Według nich wszyscy Polacy to
złodzieje, pijacy, antysemici czynnie
prześladujący Żydów. Jest wielkie pole do
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działań w sprawie zmiany myślenia
o Polakach, na które często sami sobie
zapracowali.
Dzięki Pani Oldze Kostniak i Luisie
Schweizer poznaliśmy wiele wolontariatów
i możliwości działań. Przybliżone zostały
nam działania organizacji takich jak „Jeden
świat”
czy
Humanity
in
Action,
dowiedzieliśmy się wiele o Wolontariacie
Europejskim.
Nie tylko sam program i zawarte
w nim zajęcia były bardzo interesujące,
sama grupa uczestników projektu była
zróżnicowana pod względem charakterów
i poglądów. Bardzo miło się współpracowało i rozmawiało. Projektowi towarzyszyła
miła atmosfera, która była zasługą
uczestników i opiekuna Łukasza Niparki.
Jestem bardzo zadowolony z tego,
że mogłem uczestniczyć w tym projekcie
i mam nadzieję, że ten projekt będzie dalej
żył nie tylko we mnie.
Joachim Kruger
***
W dniach od 29 czerwca do 6 lipca
brałam udział w Anne Frank Projekt:
Poznań. Mimo że warsztaty skończyły się
już jakiś czas temu, moja głowa nadal
buzuje od przemyśleń i refleksji. Miniony
tydzień
wakacji
spędzony
podczas
wykładów i innych zajęć przerósł moje
oczekiwania. Byłam bardzo ciekawa, w jaki
sposób
zostanie
to
wszystko
przeprowadzone. Zagadnienia historyczne,
a szczególnie te związane z Polską i moim
rodzinnym miastem, od zawsze wzbudzały
moją ciekawość. Gdy dowiedziałam się
o tym projekcie, uświadomiłam sobie, jak
mało wiem o tutejszych mniejszościach
religijnych. Druga wojna światowa sprawiła,
że różnorodność religijna i etniczna
wymarła, również w Poznaniu. Obecność
osób innego wyznania jest dla mnie,
i sądzę, że dla wielu innych osób,
niezauważalna. Tak bardzo lubię to miasto,

Wydarzenia: AFPP
a nie wiem, gdzie mieści się siedziba gminy
żydowskiej. Postanowiłam to zmienić i dla
celów
poznawczych,
dydaktycznych,
zapisałam się do Anne Frank Projekt:
Poznań. Podczas spotkania organizacyjnego, jeszcze przed rozpoczęciem
projektu, poznałam trochę osoby, które
również będą brały w nim udział, a także
pomysłodawcę – Łukasza Niparkę. Muszę
przyznać, że zrobił on na mnie bardzo
pozytywne wrażenie. Pokrótce przedstawił
plan projektu i jego ogólne cele, robiąc przy
tym wrażenie osoby obeznanej w tej
tematyce. Na szczęście na samym
wrażeniu się nie skończyło. Dużym
zaskoczeniem była dla mnie część
warsztatowa. Dotychczas, gdy brałam
udział w tego typu zajęciach, były one
infantylne i nie prowadziły do żadnych
wniosków. Te, w których brałam udział
w tracie minionego tygodnia, skłaniały do
przemyśleń. Największe wrażenie zrobiły
na mnie dwa warsztaty: ten pierwszy i ten,
jaki został przeprowadzony w piątek.
Podczas
pierwszych
zajęć
każdy
z uczestników musiał stworzyć swój
własny herb, w którym należało umieścić
opis tego, kim jestem, kim pragnę być,
czym się interesuję, a całość zwieńczyć
mottem, które jest dla nas ważne w życiu.
Zadanie to, mimo że stosunkowo banalne,
sprawiło mi problem, ponieważ sama nie
mam pomysłu na siebie, nie wiem za
bardzo, jaka jestem i kim chciałabym się
stać. Natomiast jedne z ostatnich
warsztatów zapadły mi w pamięć, ponieważ
bardzo emocjonalnie do nich podeszłam.
Trzeba było wylosować kartkę i wczuć się
w sytuację na niej zapisanej, uznać
wskazany opis za swoją nową osobowość.
Trzeba było wyobrazić sobie, że wszyscy
tam obecni jesteśmy rozbitkami na
bezludnej wyspie, mamy tratwę, ale ona nie
jest w stanie zabrać każdego. Gdy wszyscy
uczestnicy
przedstawili
swoje
nowe
osobowości, musieliśmy się zmierzyć
z zadaniem wyselekcjonowania, kto

zostanie na wyspie i zginie, a kto płynie
tratwą. Cała ta sytuacja, jakby ją sobie
wyobrazić
naprawdę,
jest
okropnie
dramatyczna i nieludzka. Nie wiem, jak
zachowałabym się, gdybym naprawdę się
w takiej znalazła, ale wtedy postanowiłam
się poświęcić i zdecydowałam zostać na
wyspie. W trakcie trwania projektu
mogliśmy odwiedzić siedzibę poznańskiej
gminy żydowskiej, a także Poznańskie
Centrum Religii Muzułmańskiej. Na miejscu
przedstawiciele poszczególnych wyznań
tłumaczyli nam, na czym one polegają,
mogliśmy także zwiedzić ich świątynie.
Ponadto mieliśmy okazję wejść do budynku
Starej Synagogi przy ulicy Solnej, która
została
zamieniona
przez
Niemców
w czasie drugiej wojny światowej na
pływalnię. Dla mnie właśnie ten punkt
projektu
był
najciekawszy.
Stary
i
zniszczony budynek pomógł mi
zrozumieć, jak naprawdę byli traktowani
Żydzi i ich kultura. Przez to, że mogłam
zobaczyć tę pływalnię wewnątrz, lepiej
sobie zobrazowałam wszystkie suche fakty
historyczne, o jakich słyszałam dotychczas.
W poniedziałek w Urzędzie Miasta odbyła
się ceremonia zakończenia Anne Frank
Projekt: Poznań. Był to dla mnie bardzo
owocny czas. Wymieniłam tylko kilka
wydarzeń z całego tygodnia, ponieważ nie
sposób byłoby próbować wymieniać
i opisywać wszystkie, które mnie się
spodobały. Czuję, że wykłady i dyskusje,
w jakich brałam udział, poszerzyły moje
horyzonty oraz wiedzę. Cieszę się, że
mogłam w trakcie projektu wypowiadać się
na każdy temat, bez obaw, że ktoś mnie
skrytykuje.
Atmosfera,
jaka
została
wprowadzona
w
projekcie,
była
niesamowita. To dorosłe podejście, jakie
miał do uczestników Łukasz Niparko,
bardzo mnie ujęło, mało kto w moim
otoczeniu pozwala mi na taką swobodę
wypowiedzi i tego, co robię. Sądzę, że była
to dobra szkoła dojrzałości, zarówno mojej
osobowości (sama decydowałam, czy chcę
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brać udział w zajęciach i kiedy je kończę),
jak i moich wypowiedzi (podczas dyskusji
grupa poruszała bardzo trudne tematy, na
które nie sposób było odpowiedzieć jak
dziecko, każdy starał się, by to co mówi
miało sens i było na miejscu). Anne Frank
Projekt: Poznań był dla mnie niesamowitą
przygodą, z której wyszłam bogatsza
o wiedzę i doświadczenie, ponadto
wszystkim zajęciom towarzyszyła przemiła
atmosfera. Bardzo się cieszę, że mogłam
być częścią tego przedsięwzięcia i jeśli
nadarzy się okazja, chętnie wzięłabym
znowu udział w czymś podobnym.
Hanna Nowicka

Mistrzostwa Polski Debat Parlamentarnych
"Temat, przygotowanie, wypowiedź"
Temat,
kilkanaście
minut
na
przygotowanie, siedmiominutowa wypowiedź… Brzmi znajomo?

sprawić, że to właśnie wy wygracie debatę.
Brzmi prosto, ale w praktyce często jest
zupełnie inaczej. Wiele osób na początku
nie radzi sobie ze stresem i skokami
adrenaliny, niektórzy nie odnajdują się po
wylosowanej stronie wobec danego tematu,
jeszcze inni czują się niepewnie z powodu
braków wiedzy. Trudno jest się przełamać,
ale gdy już się zacznie debatować, często
jeszcze trudniej jest przestać, mimo że
spotykamy się
z tematami skomplikowanymi, takimi jak "Ta Izba uważa, że
USA
powinny
finansowo
wspierać
małżeństwa zawierane między obywatelami różnych ras" czy "Ta Izba, jako UE,
rozpoczęłaby nadawanie na Białoruś
nielegalnego kanału TV działającego jak
Radio Wolna Europa". W dodatku czasami
nasze przekonania są sprzeczne ze
stanowiskiem, które musimy przyjąć,
stajemy wtedy po "drugiej stronie
barykady".

Tegoroczny sezon maturalny już się
skończył, więc nie będę do niego wracać.
Podobny - prawie maturalny - format
obowiązuje na debatach parlamentarnych
(British Parliamentary). Debaty, czyli
ustrukturyzowana forma dyskusji, która
urosła do miana sztuki na tyle, że turnieje
debatanckie
bardzo
mocno
zyskały
ostatnimi czasy na popularności. Dlaczego
o tym piszę? Bo widzę, jak wiele mogłam
się
nauczyć
na
tegorocznych
Mistrzostwach Polski Debat Parlamentarnych.

Dlaczego warto? Ze względu na
umiejętności
przydatne
w
życiu
zawodowym i prywatnym, które można
nabyć - brak strachu przed wypowiedziami
publicznymi, rozwinięcie zdolności argumentacji, nabycie krytycznego myślenia,
nowe spojrzenie na świat - oraz ze względu
na niesamowitych ludzi, których można
poznać. Gdy debaty w Polsce raczkowały,
środowisko dyskutantów było zdominowane przez przyszłych prawników, obecnie
można spotkać studentów większości
kierunków z wielu polskich uczelni, jak
poznański UAM, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet
Jagielloński czy Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie.

Jak to wygląda? Dwie strony po
dwie drużyny po dwie osoby każda.
W wyniku losowania Twoja drużyna staje
się rządem lub opozycją, a w swojej
wypowiedzi przed pozostałymi uczestnikami i sędzią musisz zbić argumenty
drugiej strony oraz - wprowadzając swoje -

Chcesz
spróbować?
Turnieje
debatanckie kierowane są głównie do
studentów, ale w Mistrzostwach Polski
Debat Parlamentarnych czy też na
mniejszą skalę, np. "Kraków Debatuje",
mogą brać udział także licealiści! Klub
Debat UAM organizuje "Poznańską Ligę
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Debat", która przeznaczona jest wyłącznie
dla trzyosobowych drużyn licealnych. Tyle
możliwości! Może warto się przełamać
i spróbować?
Agata Pruss

Sprawdź na Facebooku:
Fundacja Polska Debatuje:
https://www.facebook.com/polskadebatuje
Klub Debat UAM:
https://www.facebook.com/debatyuam
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Twórczość uczniów
Morze Mgieł
Morze Mgieł ciągnęło się aż do
ledwo zauważalnego widnokręgu, który na
przemian tonął w bieli unoszącej się nad
taflą wody, żeby znowu wyłonić się na kilka
sekund. Samotność była taka sama.
Nawiedzała Joaquina co jakiś czas i nigdy
nie pozostawiała na nim suchej nitki. Kiedy
dokuczała mu najbardziej i naigrywała się z
jego uczuć, tworząc w myślach ludzkie
głosy, starał się im nie ulegać, tylko słuchać
uspakajającego śpiewu fal, który nieraz koił
jego smutki. Był jak sól na rany. Z początku
tworzył jeszcze większą pustkę, ale
w ostatecznym rozrachunku przynosił
historie opowiadane daleko stąd, przez
Światło Latarni, mewy i morskie stworzenia.
Gwiazdy mówiły same za siebie. Wysyłały
krótkie słowa, jak iskry, które tliły się by
w ułamku sekundy zamienić się w proch.
Z tych słów tworzyły zdania, potem pieśni,
aż lśniły w swej okazałości całą noc,
wskazując ludziom drogę do różnych
portów o których Joaquin nie mógł
wiedzieć. Jednak najjaśniejszym światłem
zawsze pozostawała latarnia.
Widział ją każdego dnia i myślał, że
w ogóle się od niej nie oddala, ani do niej
nie zbliża. Ktoś powiedział mu kiedyś, że
podobno mieszka w niej Człowiek do
którego płyną wszyscy. Razem ze swoim
Ojcem. A Światło nie jest tylko światłem,
takim zwykłym, jakie mogliby stworzyć
ludzie, ale osobą, która porusza się, żyje
i jest. Ktoś mówił też, że w latarni
mieszkają tylko dobrzy ludzie, a inni tułają
się nadal po Morzu Mgieł, albo po prostu
trafiają na dno. To zależało tylko od nich.
I od ich uczynków. Kiedyś Joaquin zrobił
coś bardzo złego. Uważał, że sam potrafi
zatroszczyć się o wszystko i że fale Morza
Mgieł nigdy nie zatopią jego okrętu.
Następnego dnia obudził go sztorm. Nie
widział Światła Latarni przez długi czas.
Musiał się przypatrzeć, żeby Je wreszcie
dostrzec. Wiedział, że to właśnie tam
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powinien płynąć. Latarnia była jego
jedynym punktem odniesienia, jedynym
drogowskazem.
Gwiazdy
lubiły
być
kapryśne. Nie zawsze wyglądały tak samo,
a kiedy mylił się przez nie, cichutko
chichotały żeby nie słyszał. Ale widział.
Malutkie błyski zdradzały każdy perlisty
śmiech.
Złość na moment gościła w jego
sercu, po to żeby lekka bryza uniosła ją
daleko, do innego żeglarza, a ciepły prąd
morski wlał w jego duszę pieśń żeglarską –
o radości, cierpieniu i poszukiwaniach. Tę
właśnie pieśń skrywały w sobie i szumiały
do uszu wszystkie muszle świata. Tę
właśnie pieśń śpiewały zmienne gwiazdy
co wieczór. Tak, były dziwne. Lubiły
żartować. Ponieważ dla innych były
znakami, mówiły gdzie i jak mają płynąć,
a jemu nigdy. Nie wiedział nawet czy Morze
Mgieł ma granice. Niektóre statki płynęły w
zupełnie inną stronę, a jednak wielu ludzi
twierdziło, że obrali kurs na ten sam port,
do Bezpiecznej Przystani, którą wyznacza
Światło
Latarni.
Czasami
Joaquin
zastanawiał się, jaka jest jego droga. Tak
naprawdę to każdy przecierał na morzu
inny szlak. I każdy musiał znaleźć swój
własny. Niekiedy zdarzało się, że ich linie
się przecinały, ale każdy zaczynał gdzieś
indziej. Joaquinowi pozostawało mieć
nadzieję, że kiedyś, dzięki tej starej łajbie,
znajdzie swoje szczęście. Po nocy zawsze
wstaje świt. Słońce jest bardzo daleko, ale
rozświetla niebo każdego dnia. Joaquin
nauczył się tego dawno temu, kiedy
najbardziej potrzebował pocieszenia bo
stracił przyjaciela.
Było to rok czy dwa po tym, jak jego
rodzice dopłynęli do latarni. Pewnego dnia
po prostu poczuli, że nadszedł ich czas. Na
każdego w końcu nadchodził. Spuścili się
na szalupie ratunkowej, zostawiając statek
Joaquinowi. Pożegnali się z nim i upewnili,
że nie zapomniał tego wszystkiego, czego
się od nich nauczył. A chwilę przed
odpłynięciem podarowali mu kompas. Żeby
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wiedział, że go nie opuścili. Nigdy nie
zniknęli we mgle morza. Żegnał ich cichy
szum fal i rozdzierający krzyk serca
Joaquina. Wiedział, że będzie mu trudno.
Obawiał się, że nie był gotowy. Chociaż
wiedział, że każdy kiedyś zaczyna samotne
żeglowanie. Na samym początku czas
dłużył mu się niemiłosiernie, a na mapie
miał nakreśloną tylko różę wiatrów.
Żadnych wysp, archipelagów, ani nawet raf
koralowych. I wtedy pojawił się on. Ni stąd,
ni zowąd. Jakby przybył z prądem, w jedną,
krótką noc. Jakiś czas żeglował razem
z Joaquinem. Miał większy i piękniejszy
statek. W ogóle był silniejszy.
I tak trzymali się razem obdarzając
się co dzień uśmiechami, miłym słowem
i przemierzając bez wytchnienia Morze
Mgieł
w
poszukiwaniu
Szczęścia.
Klepsydra przesypywała piasek już kolejny
raz z rzędu, ziarenko, po ziarenku licząc
sekundy, minuty, godziny i lata tego
towarzyszenia. Joaquinowi zdawało się, że
jest na dobrej drodze. Jego przyjaciel był
tak wiarygodny. Nie zdarzały się przy nim
sztormy, a błyskawice nie dosięgały nigdy
wysokich masztów okrętu. Przyjaciel miał
głos cieplejszy niż południowe słońce,
włosy ciemniejsze niż bezksiężycowa noc,
a jego oczy były bardziej błękitne niż całe
Morze Mgieł. Był spokojny jak tafla wody
w bezwietrzne dni i stały jak prądy morskie.
Nigdy się nie unosił, ale coś w jego
śmiechu, oczach, mówiło Joaquinowi, że
któregoś dnia może go już nie ujrzeć, ale
wyparł tę myśl ze świadomości i schował
gdzieś w sobie. Zatopił w swoim
wewnętrznym
oceanie.
To
tylko
powiększyło ból, po pewnej nocy, w której
jego
oddany,
poukładany
przyjaciel
zostawił go. Widać w jego sercu, jakiś
huragan niszczył wszystko, co napotkał,
w końcu nie pozostawiając już nic, krążył
bez celu, tu i ówdzie, oziębiając wnętrze
przyjaciela coraz bardziej i tworząc w nim
kamień, którego nie zdołał się pozbyć. Ale
to była jego wina. Nie przepędził huraganu

swoim głosem, nie rozpalił iskry nadziei na
nowo. Kto wie, może już od dawna nie
widział Światła Latarni, ale bał się tego
wyznać? I oczekiwał od Joaquina, że
pomoże mu znaleźć tą właściwą drogę,
doprowadzi go do Światła.
Tak
bańka
mydlana
pękła,
pozostawiając
po
sobie
gorzkie
wspomnienie pustego serca, o którym nie
wiedział. A miał pomóc. Rozpłynęła się
w tym nieokiełznanym oceanie wspomnień
Joaquina i sprawiła, że jego wody nigdy nie
staną się słodkie. Po tym zdarzeniu do
Joaquina dotarła bolesna prawda: nic już
nie było stałe. Nic oprócz Światła Latarni.
Musiał się pilnować, żeby go nie stracić.
Mama mówiła, że wszyscy noszą jakąś
część Tego Światła w sobie, dlatego płyną
w jego stronę. Przyjaciel musiał być złym
człowiekiem, że zamknął się w sobie nie
pozostawiając klucza. Nie dbał o Światło
w sobie, a Latarnię przestał dostrzegać.
I wcale nie było mu z tego powodu źle.
A kiedy okręt uderzył w górę lodową nie
wykorzystał żadnej z danych mu szalup. To
prawda, że sam był sobie kapitanem, ale
jednocześnie był jedynym pasażerem.
Poszedł na dno, nie dlatego, że kwestią
honoru kapitana jest pozostać, po prostu
był zbyt dumny. Przecież nie potrzebował
ratunku. Taki był jego wybór. Nie dopłynął
do Latarni. I nie był przyjacielem. Oni nie
zostawiają się tak nagle. Z resztą, kiedy
Joaquin żeglował z nim, wtedy czuł, że nie
zbliża się do ukochanego Światła, ani do
Latarnika. Mama mówiła, że tak naprawdę
nie szuka się samemu.
Często powtarzała, że Latarnik ma
swoich Wysłanników, którzy pomagają
każdemu
człowiekowi
dotrzeć
do
Bezpiecznej Przystani. Mówiła, że mają
imiona i nigdy nie zostawiają tego, komu
pomagają.
To
ludzie
odtrącają
Wysłanników i ich nie zauważają.
Zwłaszcza ci, którzy tułają się po Morzu
Mgieł w szalupach. Ci, którzy żyli
przykładnie i mieli dobre serca odpływali
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Twórczość uczniów
w nich na wschód, do Bezpiecznej
Przystani, ale ludzie źli, którzy jednak
kochali Latarnika i szukali Światła musieli
opuścić swoje statki i dalej płynąć
w szalupach, nie wiedząc, kiedy skończy
się ich wędrówka. Nieraz szukali Światła
jeszcze wiele lat, ale w końcu Je
znajdowali. I byli wreszcie szczęśliwi.
Niektórzy, tacy jak „przyjaciel”, odrzucili
Latarnika i Jego Światło. Czekał ich koniec.
Ich statki tonęły nigdy nie dopłynąwszy do
Bezpiecznej Przystani. A na dnie nie było
już żadnego światła. Tak więc, bez światła,
bez nadziei zostawali tam na wieczność.
Z wyboru. A Latarnik dawał im szalupy,
kompasy,
busole,
prądy
morskie,
Wysłanników, Światło, miłość. A oni nie
chcieli tego i nie chcieli dopłynąć do Portu
Przeznaczenia. Latarnik był cierpliwy
i odnotowywał każdego człowieka w swojej
pamięci, aby wiedzieć, kto dopłynął.
A statki pływały najróżniejsze. Niektóre były
małe, z jednym masztem, inne duże
z wieloma śnieżnobiałymi żaglami, a także
znajdowały się statki parowe, z kominami
i jeszcze nowsze jednostki. Ale każdy
zmierzał ku Światłu. Joaquin dziwił się
czasami tym okrętom, a jeszcze bardziej
ludziom, dlatego często przykładał do ucha
dużą muszlę, która znała wszystkie statki
i wszystkich ludzi. Śpiewała o ich
wędrówce. Była jakby dwoma częściami.
Pierwsza lśniła złotem w słońcu, druga
platyną.
Szum ze złotej części był piękny, czysty,
ale cichy, natomiast Szum Platynowy był
głośny, dopełniał Szum Złoty i dopiero on
śpiewał o Latarniku. Joaquin potrafił
rozróżnić, w Szumie Platynowym, cztery
podobne, a jednak inne głosy. Ale nie
potrafił zliczyć wszystkich. Było ich dużo.
Za to kochał je całym sercem.
***
Noc była bardzo ciemna. Księżyc nie
wzeszedł. Joaquin był zapatrzony w lampę

14

niknącą we mgle wiszącą na dziobie statku.
Powietrze kuło małymi ostrzami, ale dawało
przyjemne uczucie orzeźwienia. Chłopiec
czuł się zagubiony i zrezygnowany. Nie
miał już siły i mówił na głos, do nikogo:
- Nie wyobrażasz sobie co czuję.
Jaka pustka panuje w moim wnętrzu, ani co
uświadamiam sobie, dzień w dzień patrząc
na złoty zegar pod pokładem. Kiedy widzę
wskazówki goniące się po tarczy i wiem, że
w żaden sposób nie mógłbym ich
zatrzymać. Czas ucieka szybko, kiedy
myślę nad tym czy dopłynę kiedyś do Portu
Przeznaczenia, a dłuży się, kiedy nie
słyszę nikogo. Pewnego dnia chciałem
z tym wszystkim skończyć. Zobaczyłem
górę lodową i skierowałem statek prosto na
nią. Wiedziałem przynajmniej, że skończy
się to cierpienie. Ale wiatr zepchnął lód
z dala ode mnie. I wtedy zrozumiałem:
muszę żyć. Muszę, chociażby miało mnie
to kosztować więcej wysiłku niż mógłbym to
sobie wyobrazić. Wiem, co myślisz. Nie
potrafię radzić sobie z cierpieniem. Nie o to
chodzi. Po prostu nie chcę żeglować po
tym morzu do końca życia i każdego dnia
mieć nadzieję, że może to dzisiaj usłyszę
czyjś głos. Wiem, że kiedyś dopłynę do
Latarnika. I tylko ta świadomość trzyma
mnie przy życiu. Nie zrozum mnie źle:
jestem wdzięczny za to, że mogę szukać,
ale boję się, że nie znajdę. Wiem, że kiedyś
nie będzie śmierci, ani łez i Morza Mgieł też
już nie będzie. Ja jestem tylko migotliwym
płomieniem świecy na wietrze. Będę
tańczył tak długo, póki nie stopię wosku
i póki knot nie wypali się do końca. I tak
ostatecznie Ktoś zadecyduje, kiedy mnie
zdmuchnąć. Choć wiem, że stanie się to
we właściwym miejscu i we właściwym
czasie, zawsze będę się tego bał. A póki co
skupię się na Latarniku. Pytałeś Go kiedyś
dlaczego zrobił dla nas wszystko?
Dlaczego wciąż cierpi? I jak może nas
kochać?

Humor

"Będzie lekcja koncelebrowana…”
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