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Wstęp
Wstęp
Wiele zdarzyło się w naszej szkole, od kiedy wydano poprzedni numer “Ośmiornicy”.
Kultywowano stare zwyczaje: studniówki dla maturzystów oraz połowinek dla klas
drugich, podczas gdy jednocześnie konstytuowały się nowe punkty ósemkowego
harmonogramu: Artysteczny Pojedynek Walentynkowy oraz obchody Dnia Języka
Ojczystego. W międzyczasie, zupełnie niezauważenie dla zapracowanych uczniów
ósemki, mignęły ferie zimowe oraz rekolekcje. Maturzyści wychodzą właśnie na ostatnią
prostą przed najważniejszym egzaminem ich życia - maturą. Niech zarówno im jak
i reszcie szkoły o przybliżającym się (powoli) końcu roku szkolnego przypomina coraz
jaśniejsze, wiosenne Słońce.
Jednocześnie, z racji niedalekich już świąt Wielkiej Nocy chciałbym życzyć wszystkim
Nauczycielom, Pracownikom szkoły oraz Wam, Koleżanki I Koledzy, spokojnych
i rodzinnych Świąt. Wielkanocnych.
redaktor naczelny - Tomasz Grzesiak
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Wydarzenia: Studniówka
Studniówka 2016
Dnia 16 stycznia 2016 roku w Nowym
Centrum
Dydaktycznym
Politechniki
Poznańskiej odbyła się najbardziej
wyczekiwana
impreza
maturzystów,
STUDNIÓWKA. W tym roku tematem
przewodnim był zaczarowany las. Już dzień
wcześniej przedstawiciele klas zebrali się,
by wspólnie dekorować salę. Głównymi
ozdobami były wszelkiego rodzaju światła
i drzewka, które oddawały tajemniczy
klimat.
O 19.30 oficjalne rozpoczęcie studniówki
ogłosił Pan dyrektor Marek Grefling, a tuż
po nim w głośnikach rozbrzmiał polonez
i wraz z nauczycielami rozpoczęliśmy
wcześniej ćwiczony układ, po którym
(zgodnie z tradycją) zatańczyliśmy także
walca wiedeńskiego. Następnie, aby mieć
siłę do zabawy, udaliśmy się na
poczęstunek. Tej nocy nie zabrakło też
podziękowań dla nauczycieli, którzy
otrzymali tort, będący skromną formą
wdzięczności uczniów oraz rodziców.
Kolejnym punktem studniówki było
tradycyjne pasowanie na maturzystów.
Każdy
wychowawca
wraz
z przewodniczącym wychodził na środek,
następnie wszystkie klasy wypowiedziały
wcześniej przygotowane sentencje po
łacinie (niektóre były humorystyczne),
a później wychowawcy podjęli się
podsumowania 3 lat spędzonych ze swoimi
podopiecznymi. Każdy uczeń otrzymał
symboliczną koniczynkę, która ma mu
przynieść szczęście na egzaminach
maturalnych. Po tej oficjalnej części parkiet

znów się zapełnił.
Kolejnym przerywnikiem była część
artystyczna przygotowana przez uczniów.
Zostały zaprezentowały filmiki, które miały
charakteryzować
określoną
klasę.
Towarzyszyło temu wiele śmiechu
i wspomnień.

Oczywiście
nie
mogło
zabraknąć
wspólnych
zdjęć.
Jednak
oprócz
klasycznych
zdjęć
klasowych
czy
pozowanych w parach mieliśmy także
okazję
zrobić
sobie
zdjęcia
w wypożyczonej fotobudce, przy której
można było szaleć i zakładać różnego
rodzaju dodatki, jak maski, okulary, peruki
itp. Niestety, była tylko jedna, dlatego
"towarzyszyła" jej niekończąca się kolejka.
Tańcom nie było końca, uczniowie cały
czas zapełniali parkiet i bawili się do
muzyki granej tym razem nie przez
orkiestrę, lecz przez didżeja. O dobrej
zabawie świadczył powtarzający się
obrazek
dziewczyn,
zmieniających
eleganckie szpilki na wygodne trampki.
W przerwie odbył się też pokaz tańca
towarzyskiego dwóch uczniów Ósemki.
Studniówka skończyła się około 2:30.
Uczniowie z lekkim niedosytem opuszczali
salę. Jestem jednak pewna, że pozostały po
niej piękne wspomnienia. Teraz zamiast
odliczania do studniówki trzecioklasiści
odliczają dni do matury. Pocieszające jest
to, że tuż po niej spotkamy się na balu
maturalnym :).
Aleksandra Szelejewska, IIIb
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Wydarzenia: Połowinki klas drugich
Połowinki klas drugich
W piątek, 5 lutego, przy ulicy Cegielskiego
1 nie znajdowało się poznańskie VIII LO,
ale Wenecja do której zawitał sam James
Bond! Odbyły się połowinki wszystkich
klas drugich.
W ostatnie dni karnawału uczniowie
przyszli w maskach i każda klasa wykonała
jedną
maskę
do
konkursu
międzyklasowego, który wygrała 2G –
Ekonomiczna Klasa Akademicka.

Atrakcji tego wieczoru było bardzo dużo:
jedną z nich był konkurs taneczny do
piosenki z dowolnie wybranego filmu
o Bondzie. Siły były wyrównane, ale jury
złożone z nauczycieli wychowawców klas
i pani dyrektor Danuty Kin wyłoniło
zwycięzcę, którym okazała się być 2A IKA.
W nagrodę reprezentanci klasy otrzymali
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film „Skyfall”.
Kolejną konkurencją był konkurs na króla
i królową balu, którzy zostali wybrani na
drodze głosowania. Okazało się, że
uczniowie wybrali dwóch królów – Jędrzeja
Stanka (2C FKA) i Maxa Tschuschke (2F
PKM). Obaj mieli się ostatecznie zmierzyć
siłując się na rękę. Sędzią został pan
Zbigniew Nowak, jednak nie udało się
wyłonić jednego zwycięzcy. Jakby atrakcji
było mało okazało się, że są również dwie
królowe - Dominika Malinowska (2B
MKA) i Zuzanna Kubanek (2F PKM).
Królowe i królowie otrzymali w nagrodę
złote maski i zatańczyli razem pierwszy
wolny taniec tego wieczoru.
Zabawa była wspaniała: wszyscy doskonale
się bawili, było dużo śmiechu. Uczniowie
tańczyli aż do samego końca połowinek!
Nasze liceum (a właściwie Wenecja) długo
będzie pamiętać ten wesoły i roztańczony
wieczór.
Barbara Janicka, IId

Wydarzenia: Spektakl „Święto Wiosny / Święta Wojna”

Spektakl “Święto Wiosny / Święta
Wojna”
Dnia 12.02.2016 roku o godzinie
12:30 w Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu, wraz z kilkudziesięcioosobową
grupą z naszej szkoły, miałem przyjemność
uczestniczyć w ciekawym wydarzeniu
kulturalnym, na które zaproszeni zostali
uczniowie kliku poznańskich szkół.
Zostało ono zorganizowane przez
o r g a n i z a c j ę C e nt r um In t e g r a c j i
Międzyludzkich, która poprosiła 19osobową grupę młodych uchodźców,
by pokazali swoim rówieśnikom krótki
spektakl oraz odpowiedzieli na kilka
naszych pytań.
Przedstawienie pod nazwą „Święto
Wiosny / Święta Wojna” składało się
z wielu scenek, ukazujących przeżycia
związane z wojną oraz z tańców
narodowych. Uchodźcy pochodzili

z różnych krajów: część z Kirgistanu,
z Czeczenii, Ukrainy czy z Gruzji.
Zaprezentowali publiczności taniec
narodowy każdego z tych krajów. Miały
one na celu ukazanie różnorodności
kulturowej jako dobrą sprawę, którą należy
wspierać, a nie zatrzymywać jej rozwój.
Moim zdaniem owe tańce są wyrazem
przywiązania uchodźców do własnej
ojczyzny, mimo licznych złych wspomnień
wciąż pamiętają, kim są i skąd pochodzą.
Oprócz tańców grupa przygotowała
wiele scenek, z których każda miała istotne
znaczenie. Dotyczyły one relacji
międzyludzkich w trakcie trwania wojny
oraz przeżyć wewnętrznych zwykłych
ludzi. Scenkom towarzyszyły wyświetlane
na ekranie urywki z filmów wojennych oraz
z wydarzeń na Ukrainie czy w Gruzji.
Znaczącą rolę, szczególnie dla mnie,
odegrała muzyka, idealnie dopasowana do
każdej scenki. Spektakl nie był łatwy
w odbiorze, lecz skłaniał do refleksji na
temat uchodźców i sposobu ich
traktowania.
Największe wrażenie wywarła na
mnie jednak sama rozmowa z aktorami,
opowiadającymi swoje historie i przeżycia.
Bardzo dobrze mówili w języku polskim,
gdyż mieszkają tu już od dobrych kilku lat.
Historie, które usłyszałem, uświadomiły
mi, w jaki sposób byli oni traktowani oraz
jak wiele musieli przetrwać, żeby wreszcie
normalnie żyć. To, jak Polska przyjęła
owych uchodźców, również nie napawa
optymizmem, warunki ośrodka, w jakim
przebywali po przyjeździe do Polski, były
koszmarne. Niektórzy mogą powiedzieć z jakiej racji mamy ich przyjmować
i jeszcze ich utrzymywać, otóż ze zwykłej
ludzkiej dobroci powinniśmy chociaż
zapewnić im przyzwoite warunki, by w ten
sposób uszanować to, co przeszli i co
przecierpieli. Jeden z
uchodźców,
pochodzący z Czeczenii, opowiadał,
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że nawet w szkole jego rówieśnicy z Polski
traktowali go bardzo nieprzyjemnie, co
doprowadziło do licznych konfliktów,
bójek. Chłopak ten zrobił nam mnie
największe wrażenie z całej grupy. Ma na
imię Adam i od kilku lat żyje w Polsce,
ćwiczy mieszane sztuki walki, które zostały
nam zaprezentowane jako jedna ze scenek.
Był
głównym bohaterem spektaklu,
pokazywał swoje umiejętności taneczne,
aktorskie, ale również w trakcie rozmowy
jego styl bycia i wypowiadania się sprawił,
że od razu go polubiłem.
Myślę,
że poprzez takie przedstawienie może
pokazać, podobnie jak reszta grupy, swoje
wewnętrzne uczucia, jakie w nim tkwią
i z jakimi na co dzień musi sobie radzić.
Uważam, że to spotkanie
z uchodźcami i jednocześnie moimi
rówieśnikami było bardzo ciekawym
doświadczeniem, gdyż po pierwsze nigdy
nie uczestniczyłem w tego rodzaju
wydarzeniu, a po drugie skłania ono do
refleksji na temat uchodźców, jakże
aktualny w dzisiejszych czasach. Spotkanie
pomogło nam zrozumieć ich uczucia,
przeżycia czy pragnienia oraz punkt
widzenia uchodźców w Europie. Ważne
jest również, by nie traktować wszystkich
emigrantów jako całości, gdyż za każdym
człowiekiem, zmuszonym do ucieczki
z własnej ojczyzny, stoi osobna historia.
Pamięć o ojczyźnie pozostanie w ich
sercach na długo, dlatego musimy
pozwalać im na odrębność kulturową czy
własny styl życia, gdyż oni w ten sposób
wyrażają patriotyzm wobec swojego kraju.
Dziękuję organizacji CIM za możliwość
takiego spotkania i czekam na podobne
wydarzenia w naszym mieście.

Spotkanie z uchodźcami

W piątek 12 lutego 2016 r. uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w niezwykłym
spektaklu, w Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu. Nadzwyczajność tego
wydarzenia polegała na tym, że aktorami
byli uchodźcy z Gruzji, Czeczenii,
Kirgistanu i Ukrainy.
Przedstawienie jest zatytułowane „Święto
Wiosny // Święta Wojna“ i opiera się
głównie na wymownej symbolice. Młodzi
aktorzy bowiem wypowiedzieli raptem
kilka słów. Ideą przedsięwzięcia jest
przekraczanie
granic
geograficznych
i mentalnych przez głównych bohaterów
sztuki.
Na początku grupa zachwyciła nas
tradycyjnymi tańcami ludowymi Ukrainy,
Gruzji oraz Czeczenii. Pląsami wyrazili
głębokie
przywiązanie
do
swoich
rodzinnych stron. Szczególną uwagę
widowni zwrócono jednak na symbole.
Jednym z nich był most, który aktorzy
utworzyli z własnych rąk. Przeprowadzili
na nim dziewczynkę przez całą scenę, aż
do drzwi na końcu sali. W tym fragmencie
zawarto historię połączenia dwóch
światów.
Przejście
z pełnego
niebezpieczeństw
rodzinnego
kraju,
objętego wojną, do innego, nowego życia.
Na końcu sceny dziewczynka wychodzi
Piotr Roszyk, IId przez dzwi, które zamykają się za nią.
Odcina się tym samym od wojennej
rzeczywistości.
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Inną zapadającą w pamięć sceną jest gra
w berka, czyli podwórkowa zabawa dla
dzieci, powszechnie znana na całym
świecie. Jest ona kojarzona z beztroską,
domem
i
dzieciństwem.
Aktorzy
zademonstrowali na scenie wkraczanie
wojny w życie codziennie niewinnych,
młodych ludzi. Na scenie osoba, która
została dotknięta przez „berka“, czyli
goniącego, padała bez życia na ziemię, jak
gdyby została zastrzelona. Tragedia wojny
polega właśnie na tym, że pochłania ludzi,
którzy pragną normalnie żyć. Są wśród
nich kobiety, starcy, a nawet dzieci, które
nie zdołają przeżyć beztrosko swoich
młodzieńczych lat. Śmierć staje się częścią
ich życia codziennego i muszą sobie z nią
radzić.
W spektaklu między odsłonami przeplatała
się scena, w której duża grupka osób
przechodzi przez pasy, na drugą stronę
jezdni. Naprzeciwko zbiorowości wychodzi
mała, samotna dziewczynka. Symbolika
ukazuje wyjście bezbronnej jednoski
przeciwko całej armii. Myślę, że aktorzy
chcieli nam uzmysłowić, iż podręcznikowe
wyobrażenie wojny, przepełnione datami
i faktami, różni się od ich przeżyć.
Codzienność, spokój, radość w jednej
chwili zostają utracone. Trzeba nauczyć się
postępować w nowej sytuacji ciągłego
zagrożenia życia. Niestety, nie można się
tego nauczyć. Bezbronna jednostka nie
poradzi sobie z silną, nieustępującą armią.
Jedynym wyjściem jest ucieczka.
Spektakl dobiegł końca, a widownia
została zaproszona do dyskusji z młodymi
aktorami-uchodźcami. Odpowiadali oni na
pytania związane z historią ich ucieczki do
Polski, pierwszymi wrażeniami z ośrodka
dla uchodźców i pierwszymi kontaktami
z Polakami. W swoich wypowiedziach
wielokrotnie podkreślali, że najważniejsze
jest dla nich zachowanie kultury

rodzinnych stron. W ich sercach na zawsze
pozostaną wspomnienia przedwojennych
lat.
O swojej historii opowiedziała nam
między innymi Czeczenka, która była
zmuszona do opuszczenia swojej ojczyzny
ze względu na śmierć na wojnie ojca.
W pierwszym ośrodku, do którego trafiła
wraz z rodziną, nie było wolnych pokojów,
dlatego obsługa uszykowała dla nich
śmierdzące, powojenne materace, na
których mieli spać pod schodami. W takich
okropnych i niedopuszczalnych warunkach
zostali przyjęci do Polski.
Pierwsze kroki stawiane przez nich
w naszym kraju były bardzo trudne.
W szkołach traktowano ich wrogo,
a rówieśnicy wykazywali wobec nich agresję
werbalną. Zgłoszenie tych przykrych
sytuacji do dyrektorów nie przyniosiło
pożądanych rezultatów. Jak to możliwe, że
Polacy,
uważani
powszechnie
za
tolerancyjnych, zachowywali się w tak
niegodny sposób wobec młodych ludzi,
potrzebujących wsparcia?
Aktorzy wypowiedzieli się na temat
naszego kraju także pozytywnie. Kiedy
z biegiem lat zaczęli przełamywać bariery
kulturowe, nawiązali więzi przyjaźni
z naszymi rodakami. Przyzwyczaili się do
nowej sytuacji i zaczęli nowe życie w naszej
ojczyźnie.
Spektakl ten wywarł na mnie
ogromne wrażenie. Nie byłam świadoma,
jak bardzo nietolerancyjni potrafią być
Polacy. Historie młodych aktorów
otwierają oczy na problem dyskryminacji
i prześladowań. Dodatkowo dzięki dyskusji
końcowej obalone zostały mity dotyczące
uchodźców. Teraz łatwiej będzie nam ich
zrozumieć, bo nie będziemy patrzeć na
nich przez pryzmat stereotypów. Przesłanie
tego spektaklu zapamiętam do końca życia.
Julia Tatarynowicz, Ig
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Spotkanie z obcą kulturą
Dnia 12.02.2016r, wraz z grupą uczniów
z naszej szkoły, miałam okazję wziąć udział
w przedstawieniu pt. „Święto wiosny/
Święta Wojna”, zorganizowanym przez
grupę teatralną złożoną z uchodźców
politycznych z Czeczenii, Kirgistanu,
Ukrainy i Gruzji. Sztuka miała na celu
ukazanie historii pojedynczych osób, które
jednak niosły wspólne przesłanie. Losy
tych osób były różne, ale każdy z tych ludzi
doświadczył cierpienia, strachu i wojny,
przed którą musiał uciekać.
To była trudna sztuka. Wrażenie po niej
trwa we mnie do dnia dzisiejszego. To nie
było przedstawienie, które można łatwo
zinterpretować, w którym wszystko jest
nam wprost pokazane, przez kostiumy,
opisy historii czy dialogi. Nie, wszystko
było symboliczne, w większości
pantomima, bosi aktorzy, ubrani na
czarno… Nie zrozumiałam wszystkiego,
tak naprawdę cały czas się gubiłam i nie
wiedziałam, co określone symbole
oznaczają. Rozumowo wiele nie
pojmowałam, ale ta sztuka tak silnie
oddziaływała na uczucia i pod tym
względem była tak wymowna, że nie trzeba
było rozumieć poszczególnych jej
fragmentów, żeby zrozumieć jej sens
i zacząć myśleć o uchodźcach jak
o ludziach, a nie jak o problemie
imigracyjnym.
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Po sztuce odbyła się rozmowa z aktorami.
Była dziewczyna, której ojciec zginął na
wojnie, inna mieszkała w miejscu, gdzie
odbywały się czystki. Ci uchodźcy to są
ludzie w naszym wieku, najstarsi z nich
mieli około dwudziestu lat, a najmłodsi
koło siedmiu, ośmiu. Oni nie znali wojny
z telewizji i radia, i nie uciekali na wszelki
wypadek. Uciekali, bo walczyli o życie,
i wydaje mi się, że mogli mieć świadomość
śmierci, a jak się ma naście lat, to się o niej
myśleć nie powinno, nie jak o czymś, co
może przyjść jutro albo za tydzień.
Niektórzy z nich byli młodsi ode mnie
i nawet nie chcę próbować zrozumieć, co
czuli i co przeżyli, to nie miałoby sensu.
Może gdybym usłyszała, że w Polsce
poczuli się jak w domu, otrzymali
schronienie i życzliwość, to nie byłoby mi
teraz tak niezręcznie, że ja mam dom
w ojczyźnie, w której się wychowałam, że
nigdy nie doświadczyłam takiego cierpienia
i zawsze miałam schronienie, jedzenie,
poczucie bezpieczeństwa i najbliższą
rodzinę w komplecie. Ale nie usłyszałam
tego. Warunki, opisywane przez jedną
z aktorek, panujące w pierwszym ośrodku,
do którego przybyła osiem lat temu, były
podłe. Zatęchłe, śmierdzące materace pod
schodami, to było to, co zapamiętała.
I jedyną rzeczą, która mnie powstrzymuje
od wstydu za mój kraj, jest nadzieja, że
przez te osiem lat coś się zmieniło i teraz
jest lepiej, ale tego pewna być niestety nie
mogę.
Żałuję, że ta rozmowa była tak krótka i że
odbywała się przy tak dużej widowni, bo
dopiero teraz, po pewnym czasie, nasuwa
mi się coraz więcej pytań, które chciałabym
zadać tym ludziom, ale w innych
warunkach i na spokojnie, bo kiedy oni
siedzieli na scenie i musieli opowiadać
o swoich traumatycznych przeżyciach
dwustu osobom, które pierwszy raz

Wydarzenia: Spektakl „Święto Wiosny / Święta Wojna”
w życiu widzieli, to im trochę
współczułam. Na pewno to była ich
decyzja i chcieli tej rozmowy, ale miałam
wrażenie, jakby poświęcili się w imię
sprawy, byli skrępowani, część z nich
w ogóle nic nie mówiła i nie dziwię im się,
bo w takich warunkach, i jeszcze przy
barierze językowej, opowiadanie o swoim
życiu raczej nie należy do
najprzyjemniejszych. Żałuję, że się tak to
odbyło, choć też rozumiem, iż
organizacyjnie nie dałoby się tego zrobić
inaczej zapewne, ale zostało, przynajmniej
dla mnie, wiele spraw niedopowiedzianych,
które chciałabym choćby e-mailowo móc
rozwikłać.
Mimo wszystko, to było dla mnie
bardzo ważne doświadczenie, które
pozwoliło mi inaczej spojrzeć na obecną
sytuację i wpłynęło na mój światopogląd.
Cieszę się, że to przedstawienie się odbyło,
a my mogliśmy w nim uczestniczyć. Na
pewno długo go nie zapomnę i będę je
rozpamiętywała i analizowała, bo wywarło
na mnie naprawdę ogromne wrażenie.

Tacy sami czy jednak inni? Przeżycia
uchodźców

Dnia 12.02.2016r. uczniowie wybrali się na
przedstawienie „Święto Wiosny / Święta
Wojna”, które odbyło się w Centrum
Kultury ZAMEK. Osobami występującymi
byli uchodźcy. Występ pokazywał ich
historię, przeżycia, walkę zarówno
z otoczeniem jak i z samym sobą.
Widownia miała okazję zobaczyć narodowe
tańce, na przykład czeczeński. Grupa sama
stworzyła koncepcję, muzykę, a także
wyświetlane tło, które pokazywało spory
polityczne za granicą. Po zakończeniu
odbyła się dyskusja z udziałem gości.
Dowiedzieliśmy się, że ich przeżycia były
drastyczne. Śmierć nie była widokiem
nadzwyczajnym. Nieraz musieli się
ukrywać. Uciekając, zostawili rodzinę,
przyjaciół. Po przekroczeniu granicy
polskiej również nie było im łatwo.
Zmierzyli
się
z
niedogodnościami
w ośrodku. Młodzi ludzie doświadczyli
agresji, wysłuchali wyzwisk w szkole.
Goście niechętnie opowiadali o sobie.
Wiktoria Ziętara, IId Wspomnienia sprawiają im ból.
Mam nadzieję, że wzrośnie świadomość
i tolerancja wśród Polaków, a uchodźcy
będą mieli powody, by dobrze wspominać
Polskę.
Luiza Korek, IIIb
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Wydarzenia: II Artystyczny Pojedynek Walentynkowy

II Artystyczny
Walentynkowy

Pojedynek

16 marca doszło w naszej szkole do
niezwykłego spotkania. Uczniowie II, III,
VIII Liceum Ogólnokształcącego, Liceum
św. Marii Magdaleny oraz Zespołu Szkół
Specjalnych nr 102 rywalizowali nie
w zadaniach matematycznych, lecz
w pojedynku na sztukę. Ustanowione
zostały
cztery
konkurencje:
”Dźwięk” (występ wokalno-muzyczny),
„Dłoń” (praca plastyczna w dowolnej
technice), „Moment” (fotografia)
i „Smak” (słodkie kulinaria). Mając
w pamięci ubiegłoroczny Pojedynek,
zarówno nauczyciele
jak i uczniowie
z ciekawością oczekiwali na drugą odsłonę
rywalizacji.
Największe spektrum prezentacji pojawiło
się w kategorii „Dźwięk” – można było
usłyszeć występy solowe, zespołowe,
instrumentalne,
wokalne.
Bezkonkurencyjny okazał się jednak chór
Liceum św. Marii Magdaleny w słynnym
„Hallelujah” Leonarda Cohena.
Podczas gdy w kategorii „Dźwięk”
zwycięzca mógł być tylko jeden, dużo
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bardziej wyrównana rywalizacja panowała
w kategorii „Dłoń”. Jury długo
obradowało, zanim zwycięzcą obrało
ostatecznie Zuzannę Bandosz z VIII LO.
W kategorii „Moment” zwyciężyła prostota
– najlepszą pracą obwołano fotografię
Zuzanny Wytykowskiej z Liceum św. Marii
Magdaleny, przedstawiającą…
dmuchawiec :). Urzekła ona zarówno jury
jak i uczestników Pojedynku.
Ostatnia kategoria – „Smak” – również
przysporzyła jury niemałych kłopotów.
Wszystkie przygotowane przez
uczestników specjały przypadły do gustu
członkom jury. W tym wypadku oprócz
doznań smakowych decydujące okazały się
walory estetyczne. Najelegantsze okazało
się desery Marty Walkowiak, uczennicy III
Liceum.
Oprócz niebywałych doznań kulturalnych
tegoroczny Pojedynek zaowocował
wzmocnieniem współpracy między
s z k o ł a mi. Oc z yw i ś c i e , c z e k a my
z niecierpliwością na kolejny Artystyczny
Pojedynek Walentynkowy, który odbędzie
się za okrągły rok.
Tomasz Grzesiak, IId

Wydarzenia: Koncert „Od matematyki do muzyki”
Od matematyki do muzyki - pomóżmy z fortepianem. Trudno opisać zjawisko tak
niezwykłe i nieuchwytne, jakim jest
kupić ósemce forteπan”
muzyka, a zwłaszcza muzyka Chopina. Po
W czwartek 25 lutego w auli naszej szkoły prostu dziękujemy Dyrekcji i Radzie
odbył się koncert “Od matematyki do Rodziców, i czekamy w ciszy na więcej…
muzyki - pomóżmy kupić ósemce
forteπan” zorganizowany przez Dyrekcję
Barbara Janicka, IId
i Radę Rodziców, którego celem było
zebranie pieniędzy na nowy instrument.
Mieliśmy przyjemność gościć Jacka
Kortusa - finalistę XV Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Jednak przed gościem
honorowym zaprezentowało się kilku
uczniów naszej szkoły. Koncert rozpoczęła
Marta Przybyłowska z utworem “Ich ruf zu
Dir, Herr Jesu Christ” Jana Sebastiana
Bacha. Następnie wystąpili: Jagoda
Nowacka (flet poprzeczny) i Jędrzej Stanek
(fagot). Zagrali jedną z sonat Ludwiga van
Beethovena. Mieliśmy też okazję usłyszeć
solo skrzypiec. Po tych występach gromkie
brawa przywitały na scenie Jacka Kortusa.
Usłyszeliśmy najszlachetniejszą muzykę
w najlepszym wykonaniu, nie ma bowiem
poziomu wyższego niż poziom Konkursu
Chopinowskiego. Pan Kortus wykonał dla
słuchaczy: Scherzo h-moll op. 20, Sonatę
b-moll op. 35, w skład której wchodzą:
(w części pierwszej) Grave. Doppio
movimento, (w części drugiej) Scherzo,
(w części trzeciej) słynny marsz
pogrzebowy - Marche funebre i (w części
czwartej) Finale. Na sam koniec wykonał
niezapomniany Polonez As-dur op. 53,
zwany także Heroicznym, który jest jednym
z muzycznych synonimów polskości.
Słuchacze nie wypuścili Jacka Kortusa
z auli bez bisu. Czwartkowy wieczór na
długo pozostanie w pamięci melomanów.
Koncert
ten
obfitował
różnorodność, zarówno kompozytorów jak
i instrumentów oraz form muzycznych,
choć niewątpliwie królował Chopin
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Wydarzenia: Dzień Języka Ojczystego
Ścisłowcy a język
Ósme
Liceum
Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zyskało miano liceum matematycznoprzyrodniczego nie przez przypadek,
jednak jego uczniowie oraz nauczyciele nie
zaniedbują nauk humanistycznych, czego
dowodem są obchody Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego.
Jest to
coroczne święto obchodzone 21
lutego.
Zostało ustanowione przez UNESCO 17
listopada 1999 roku.
Data
nie
jest
przypadkowa, upamiętnia wydarzenia
z 1952 roku, kiedy to w Bangladeszu
pięciu
studentów uniwersytetu
w Dhace zginęło podczas demonstracji,
w której domagano się nadania językowi
bengalskiemu statusu języka urzędowego.
Jako że w roku 2016 dwudziesty pierwszy
dzień lutego przypadał w niedzielę,
ósemkowicze zaczęli swoje działania od 22
lutego. Już w poniedziałkowy poranek
korytarze zaczęły wypełniać znaki drogowe
zakazu oraz nakazu, na których zapisano
bardzo często popełniane przez młodzież
błędy językowe oraz ich poprawne wersje.
Pani profesor Hanna Posadzy-Tomczak,
która była pomysłodawczynią akcji,
w trakcie przygotowań do obchodów
poprosiła
swoich
podopiecznych
o pomysły organizacji wydarzenia. Jedną
z ciekawszych inicjatyw jest postulat
założenia Klubu Miłośników Języka
Ojczystego. Pomysł ten jest już w trakcie
realizacji, a efekty mamy nadzieję opisać
niebawem. Motywem przewodnim jest
pamięć o naszej spuściźnie narodowej na
co dzień, nie tylko od święta. Główne
obchody, to jest wydarzenie w auli, odbyły
się w trakcie lekcji wychowawczych dnia 25
lutego. Rozpoczęło się krótkim filmem,
który uświadomił widzom, jak bardzo nasz
ojczysty
język
jest
w
dzisiejszej
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codzienności i jej pośpiechu zaniedbywany.
Po krótkiej przemowie inicjatorki całego
wydarzenia uczniowie klasy 1d poprosili
przedstawicieli klas każdego rocznika
o wyjście na scenę, gdzie wybrańcy musieli
zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi
języka polskiego oraz jego zasad. Na
zakończenie
ósemkowicze
odegrali
fragmenty skeczu kabaretu Smile pod
tytułem "Dom kultury".
Znajomość
języków
obcych
jest
w dzisiejszych czasach bardzo ceniona,
jednak według mnie potrzebny jest ten
jeden fundament, którym dla Polaków
powinien być nasz ojczysty język. Pamięć
o nim zanika, dlatego obchody Dnia Języka
Ojczystego
są
bardzo
potrzebne
w dzisiejszych czasach, kiedy nieświadomie
wplatamy do mowy potocznej tyle
zapożyczeń czy niestety niepoprawnych
form językowych. Mam nadzieję, że Klub
Miłośników Języka Ojczystego pomoże
uczniom VIII Liceum Ogólnokształcącego
w codziennym pielęgnowaniu naszej
spuścizny narodowej.
Lidia Jarecka, IId

Wydarzenia: Spektakl „Nędznicy”
Spotkanie z kulturą podczas rekolekcji życzenia. Cały czas w tle słyszalna była
muzyka nieadekwatna dla czasu akcji.
Dnia trzeciego marca roku 2016, w VIII Przypominała muzykę z amerykańskich
Liceum Ogólnokształcącym, podczas filmów o Wietnamie. To również obniżało
drugiego dnia rekolekcji szkolne kółko przyjemność odbioru. Jednak mimo
teatralne „Proscenium” wystawiło spektakl wszystko „in plus” mogę policzyć
pt.: „Miłość i rewolucja”. Przedstawienie charakteryzację i ubiór aktorów, który był
powstało na podstawie „Nędzników” przemyślany i adekwatny do rewolucji.
Victora Hugo.
Ciekawym aspektem było też użycie w grze
W mojej opinii, „Miłość i Rewolucja” nie broni na kapiszony, co sprawiało wrażenie
była najlepszą sztuką wystawianą przez prawdziwych walk, w kluczowych
nasze kółko szkolne. Cóż, nastrój batalistycznych scenach.
wykreowany podczas gry doprowadzał Podsumowując, mnie spektakl nie przypadł
widownię do śmiechu, często w mało do gustu. Mimo tych nielicznych
odpowiednich momentach. „Nędznicy” to pozytywów muszę przyznać, że jest dużo
utwór dramatyczny, a nie komiczny, ale na do zmienienia w nim, by mógł być
przedstawieniu panowała bardziej naprawdę wartościowy.
atmosfera jak podczas kabaretu. Częste
śmiechy wywołane niezrozumiałymi
Oskar Zdebelak, IId
sytuacyjnie dialogami w ogóle nie oddawały
tematyki i okresu akcji – rewolucja
francuska. Fabuła biegła w nietypowym
tempie, raz drastycznie zwalniała, by za
chwilę przyspieszyć, przez co nie można
było zrozumieć sensu przedstawienia.

Bohaterowie drugo- i trzecioplanowi ginęli
całymi grupami, zwykle w jakichś
komicznych lub niezrozumiałych
racjonalnie okolicznościach (wychodzenie
z ukrycia, by zostać rozstrzelanym razem
z kimś).
Odnośnie do oprawy muzycznej. Ona na
nieszczęście pozostawiała wiele do
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Wydarzenia: XV Ogólnopolski Konkurs Reportażu
Ani Janiszewskiej z kl. IIIb gratulujemy
wielkiego sukcesu: wygrała ogólnopolski
konkurs reporterski, a jej praca została
opublikowana w "Gazecie Wyborczej".
Ania odtworzyła fragment historii
rodzinnej, docierając nie tylko do
wspomnień, ale i dokumentacji, podróżując
i badając pozacierane przez czas ślady. O
swojej pracy oraz wielkich emocjach
opowiedziała w reportażu, do lektury
którego zachęcamy.

KTO NIE PRZEŻYŁ, NIE ZROZUMIE

Schuliz, marzec 1943
Nad Schuliz, niewielkim miasteczkiem
położonym w Kraju Warty, powoli zapada
zmierzch. Schuliz leży na obszarze, który
od prawie czterech lat znajduje się pod
okupacją III Rzeszy. Przed wrześniem 1939
roku Schuliz nazywał się bardziej swojsko –
Solec Kujawski i leżał w granicach
Rzeczpospolitej Polskiej. Jednak przyszła
wojna, a z nią całkiem odmienna
rzeczywistość. Inne obyczaje, prawa,
nazwy, słowa. Zostali tylko ci sami ludzie,
choć z nowymi problemami.
Do drzwi jednej z chat znajdujących się
przy głównej drodze prowadzącej do
miasta Bromberg (dawniej Bydgoszcz)
puka mężczyzna. Gospodyni, starsza
kobieta, jest zaniepokojona. Czasy trudne,
godzina późna, któż to może być?
Stukanie wywołuje u niej dreszcz. Od
pamiętnych wydarzeń sprzed trzech lat
każdy, nawet najdrobniejszy, dźwięk przy
drzwiach przypomina jej tamten straszny
dzień. Gwałtowny łomot do drzwi,
wyrzucane niecierpliwie niemieckie słowa.
I to, co wydarzyło się potem.
Stukanie powtarza się. Najwyraźniej ten,
który stoi u progu chaty, nie ma zamiaru
ustąpić. Kobieta nieznacznie uchyla solidne
drewniane drzwi. Przed sobą widzi mizerną
postać. Przygląda się przez chwilę
nieznajomemu mężczyźnie. Nie wie, nie
rozumie. Za chwile zapyta. Czeka.
Nieznajomy pierwszy przerywa milczenie:
„Mamo… nie poznajesz mnie?”
Solec Kujawski, kwiecień 2015

Jedziemy z wizytą do Solca Kujawskiego,
rodzinnej miejscowości mojego nieżyjącego
już dziadka. Odwiedzamy jego młodszego
brata, czyli mojego wujka-dziadka i jego
rodzinę. Nie znam ich zbyt dobrze,
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Wydarzenia: XV Ogólnopolski Konkurs Reportażu
widzimy się rzadko – zwykle raz w roku ,
ale czuję się przy nich zawsze bezpiecznie i
swobodnie. Witamy się bardzo długo. W
końcu minęło sporo czasu od ostatniego
spotkania. A potem odbywa się coroczny
rytuał: częstowanie kawą, herbatą
i domowym ciastem. Gdy na stół wjeżdżają
słodkości, a w niewielkim pokoju roztacza
się aromat kawy, zaczynają się klasyczne
rodzinne wspominki. Opowieści
o dawnych czasach w Solcu, wybrykach
dziadka, kiedy był w moim wieku. Jak
wyleciał ze szkoły i jak moja prababcia,
a jego mama, przebłagała dyrektora, żeby
został ponownie przyjęty. Coroczny
repertuar tych samych historii, które choć
znane, wciąż poprawiają mi humor.
A po kawie przejażdżka po mieście. Nasza
rodzinna starszyzna cieszy się jak dzieci.
Pokazują palcami przez szybę, krzyczą:
„ O, a w tym domu mieszkał ten kolega,
a w tamtym ten drugi... podobno on teraz...
a ta jego żona...“- i tak przez półtorej
godziny. Pod koniec podróży mijamy dom
rodzinny dziadka. Starsi zaczynają
wspominać Edmunda - mojego pradziadka.
To dla mnie tajemnicza postać. Dziadek,
kiedy jeszcze żył, niewiele mówił o swoim
ojcu. Zazwyczaj wspominał drobne
zdarzenia, epizody. Czasem zabawne,
czasem budzące lekką grozę. W tamtych
czasach syn, który się ojcu zbytnio stawiał,
dostawał od niego w pysk. Mój dziadek
wspominał nie raz historie, kiedy na twarzy
lądowała ciężka ręka ojca. A ręka musiała
być ciężka – pradziadek Edmund był
kowalem. Ciekawe, że mimo iż mój
dziadek był nie raz tłuczony, zawsze
dobrze mówił o swoim ojcu i zawsze
podkreślał, że kiedy obrywał, obrywał
zasłużenie.
Z tych strzępków informacji zbudowałam
w swojej głowie obraz Edmunda.
Małomównego, zamkniętego w sobie

mężczyzny, o silnym charakterze, który
całe swoje życie poświęcił ciężkiej pracy
i rodzinie. Taki obrazek do powieszenia na
ścianie, w galerii rodzinnych portretów,
rysowany z zawodnej ludzkiej pamięci.
Jednak ten obrazek przestaje mi
wystarczać. Chcę dowiedzieć się więcej.
Zaczynam zadawać pytania.
Choć dużo pytam, nie dowiaduję się wiele.
W moim domu wielką wartością jest
znajomość przeszłości, ludzi przed nami,
swoich korzeni, historii przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. Jednak
informacji o Edmundzie jest zadziwiająco
mało. Mój zmarły dziadek nie zdążył mi
o nim wiele powiedzieć, babcia ledwo znała
pradziadka, bo zmarł, gdy z dziadkiem byli
w klasie maturalnej. Zaczynamy przeglądać
stare dokumenty i zdjęcia. Po twarzach
rodziny widać, że to nie jest
najprzyjemniejszy temat do rozmowy.
Naciskam. W końcu trzeba znać swoje
korzenie. Opowiadają mi o jego losach
w czasie II wojny światowej.
Już pierwsze usłyszane zdania sprawiają, że
postać Edmunda zaczyna mnie intrygować.
Zastanawiam się, co takiego musi się
wydarzyć w życiu człowieka, jakiego
cierpienia musi doznać, aby w drzwiach
rodzinnego domu nie poznała go własna
matka? Co tak odmienia ludzi? Jakie
wydarzenia, traumy? Chcę to wiedzieć
i otrzymuję odpowiedź. Edmund trafił do
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen;
wiadomo, że był tam około 3 lat. Koniec,
kropka. Chwila, a czego tam doświadczył?
Co tam robił? Dlaczego tam trafił? Kiedy
dokładnie został zwolniony? Coraz więcej
pytań rodzi się w mojej głowie z minuty na
minutę. Coraz bardziej mnie męczą.
Rodzina bezradnie rozkłada ręce.
O tamtych czasach nie wiedzą prawie nic.
Była wojna, jakaś działalność konspiracyjna
i tyle. Edmund nie chciał o tym opowiadać.
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Jestem trochę zła, sama nie wiem na kogo.
Z tej złości postanawiam, że nie odpuszczę
i pozbieram z tej układanki jakąś całość.
Mój obraz pradziadka Edmunda właśnie
wylądował w mentalnym koszu na śmieci,
a ja potrzebuję nowego. Zastanawiam się,
gdzie i od kogo mogę się dowiedzieć
więcej.

Poznań, początek września 2015
Przypomina mi się, że jakiś czas temu
mama opowiadała babci o swojej wizycie w
I n s t y t u c i e Pa m i ę c i N a r o d o w e j
w Warszawie. Słuchałam tego jednym
uchem, ale coś tam zostało. Mama, która
była w IPN-ie służbowo, chwaliła się, że
trafiła do archiwów niedostępnych dla
szerokiej publiczności. Widziała
autentyczny podpis Hitlera i … skórkę
z kota, którą grzał sobie nerki jakiś
nazistowski dygnitarz, zamknięty po wojnie
w polskim więzieniu. Nazista został
osądzony i zgładzony – skórka leży do dziś
w państwowym archiwum.
„IPN... to jest to”- myślę sobie. Cała baza
dokumentów w zasięgu ręki. Niedawno
otworzyli cyfrowe archiwum. Słyszałam, że
mają tam kilometry dokumentów. Z drugiej
wojny światowej muszą mieć ich tysiące.
Każdy wpis, wypis z obozu. Kończę
osiemnaście lat piątego września, stanę się
pełnoprawnym obywatelem, będę mogła
się wybrać do IPN-u w Warszawie i jakoś
dostać się do tych dokumentów.
Jeszcze przed urodzinami rozmawiam
z mamą o możliwości wyjazdu do IPN-u.
Mówię jej, że chcę wiedzieć więcej
o Edmundzie, że rodzina raczej nic więcej
już nie powie, pewnie nie mamy większości
dokumentów, informacji. Wyjazd do
archiwum jest szansą na rozwiązanie, na
odpowiedź na dręczące mnie pytania.
Mama nic nie obiecuje, ale zobaczy, co da
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się zrobić. Podejrzewa, że mają tam jakieś
dokumenty. Była tam już raz, niestety
wróciła z pustymi rękoma. Mam nadzieję,
że sprawa rozwiąże się szybko.
Poznań, 11 września 2015
Jestem w drodze do lekarza. Dostaję
telefon od mamy. Odbieram nieco
zaskoczona. Przecież wie, że mam wizytę
za kilka chwil, jak mi będą badać oczy, to
nie będę mogła rozmawiać. Dowiaduję się,
że mama zadzwoniła już do IPN-u i że
chętnie ze mną tam pojedzie w jakiś dzień
roboczy, jak ona znajdzie moment wolny
od pracy, a ja dzień bez sprawdzianu
w szkole. Łatwo nie będzie, ale wiadomo że
jeszcze w tym miesiącu czeka nas
ekscytująca wycieczka. Jestem bardzo
szczęśliwa, zżera mnie ciekawość
i jednocześnie trochę strach. Nie wiem, co
tam znajdziemy i co dokładnie kryje się za
historią Edmunda.
Poznań, 13 września 2015
Postanawiam odwiedzić babcię w sprawie
historii pradziadka. Wiem, że nie znała go
długo, ale może się czegoś wartościowego
dowiem. Po drodze do babci odwiedzam
znajomego. Antoni ma sporą wiedzę
historyczną, szczególnie z zakresu II wojny
światowej i działań nazistów. Pytam go, co
wie o Sachsenhausen. Mówi, że był to
obóz koncentracyjny, ale jak to zwykle
bywało, przy obozach koncentracyjnych
mieściły się również obozy pracy.
Zaczynam się zastanawiać nad dziadkiem.
Przecież z obozów nie wypuszczali tak
łatwo, w ogóle tego prawie nie robili.
Koncentracyjny? Pracy? Eh, to wszystko
jest bardzo pogmatwane.
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Kawa ze znajomymi i egzotyczne papierosy
na balkonie sprawiają, że choć na 5 minut
zapominam o obowiązkach.
Teraz biegiem do babci. Biedaczka jest
chora na anginę, więc nie witamy się czule
ze względu na wszechobecne zarazki.
Pytam ją o zdrowie, o humor, czy może nie
mam iść po coś do sklepu. Mówi, że
wszystko jest w porządku, że niebawem
wyjdzie z domu, bo został jej jeden dzień
na antybiotyku. U babci zawsze jest
włączony telewizor, rozmawiamy chwilę
o tym, co się dzieje w kraju. Patrzę na
zegarek. Jeszcze tyle do zrobienia,
a miałam podpytać o pradziadka. Pytam
o jakieś zdjęcia Edmunda, po czym
wychodzę na moment na balkon. Gdy
z niego wracam, widzę jak babcia szpera w
jakiejś torbie. Ma coś lepszego niż zdjęcia,
mianowicie dokumenty. Podrzuca mi
legitymację z Izby Rzemieślniczej
i
legitymację
Stronnictwa
Demokratycznego z wydartym zdjęciem.
Gdzie jest to zdjęcie? Babcia, szukając
dalej, natrafia na swoją legitymację
studencką. Była bardzo piękna. Mówię jej
to, ale ona nie przyznaje mi racji i ubolewa
nad swoją fryzurą na zdjęciu. Po dłuższym
szperaniu wręcza mi książeczkę wojskową
pradziadka Edmunda. Jest w niej zdjęcie
i bardzo wiele podstawowych informacji.
Na samym końcu książeczki wklejone jest
zawiadomienie o zwolnieniu z powszechnej
obowiązkowej służby wojskowej. Data
zwolnienia: 1 stycznia 1962 rok. Pytam
babci, w którym roku zmarł pradziadek,
pokazując jej datę zwolnienia. Smutnym
głosem odpowiada że w 1964. Nie żył zbyt
długo. Babcia daje mi dokumenty do
zeskanowania, prosząc, bym na nie bardzo
uważała. Boi się, że je zniszczę, więc idę do
kuchni po foliową siatkę z zamknięciem,
aby na pewno się nic nie stało.
Żegnam się i w rytm dawno zapomnianej

playlisty w telefonie biegnę do domu.
Jestem podekscytowana. Mam motywację
do pracy, a popołudniowa dawka kawy
jeszcze nie opuściła mojego krwioobiegu.
Dodatkowo nikogo nie ma w domu, więc
święty spokój zapewniony. Zajmuję
pracownię ojca i szykuję się do pisania. Ten
pokój ma artystyczną aurę i zawsze
wygodniej pisze mi się tutaj jakiekolwiek
prace lub robi muzykę. Mam nadzieję, że
i tym razem się doskonale sprawdzi.
Warszawa, 24 września 2015.
W tygodniu trudno jest się wyspać. Tego
dnia, mimo iż nie idę do szkoły, nie będzie
inaczej. Dzisiaj jadę do Instytutu Pamięci
Narodowej w Warszawie w poszukiwaniu
informacji na temat przebywania dziadka w
obozie i warunków jego wcześniejszego
zwolnienia. Pociąg ma opóźnienie.
Opuszczam Poznań chwilę po 7:30. Wizyta
w IPN-ie jest umówiona na 10:30.
Widzę ,że mama, która jedzie ze mną, jest
zdenerwowana, boi się, że nie zmieścimy
się w czasie. Staram się ją uspokoić.
Wzięłam specjalnie lekcje do pociągu, ale
oczywiście w drodze do Warszawy nic nie
robię. Gdy docieramy do stolicy, jest
pięknie, słonecznie i ciepło. Czeka nas
jednak niemiła niespodzianka - strajk
taksówkarzy. Jakiego trzeba mieć pecha?
Na szczęście kilka taksówek właśnie
podjeżdża pod dworzec. Łapiemy jedną
i jedziemy. Budynek IPN-u wydaje mi się
niezwykle mały i skromny, jak na tak ważną
instytucję. Przy wejściu do Instytutu
sprawdzają nasze dokumenty. Budynek
ukazuje teraz przede mną swoje drugie
oblicze. Okazuje się, że niepozorne, szare
bloczki kryją w sobie setki korytarzy
i rozległe, pełne dokumentacji podziemia.
Wra z
z
mamą
witamy
się
z zastępcą dyrektora, który kieruje nas do
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kogoś, kto nam pomoże. Jacek, jeden
z pracowników IPN, pomaga nam
przejrzeć bazę Sachsenhausen.
Szukamy długo, a Jacek jest bardzo
dokładny i cierpliwy. Jednak wyników brak
- ani śladu Edmunda. Czy to
nieporozumienie? Dlaczego nie ma tych
dokumentów? Jacek twierdzi, że nie
wszystko zostało zdygitalizowane, i tu
może leżeć przyczyna. Mówi też, że
znajomość numeru obozowego Edmunda
wiele by ułatwiła. Niestety. Numeru nie
znamy.
Słuchając Jacka, uświadamiam sobie, że
musi wydarzyć się to, co już wcześniej
chodziło mi po głowie. Skoro IPN nie
posiada potrzebnych mi informacji, to
trzeba jechać do źródła. Do
Sachsenhausen. Mówię o tym Jackowi. Jest
podekscytowany i chętny do pomocy.
Proponuje, abym przed wyjazdem napisała
mail do archiwum Sachsenhausen. Powinni
mieć listy wszystkich więźniów
przebywających na tym terenie od
momentu powstania obozu pracy i obozu
koncentracyjnego. Dziękuję mu za
podpowiedź. Choć wyjadę z IPN-u
z pustymi rękami, wiem, co robić dalej.
Zostajemy jeszcze chwilę w Instytucie.
Widzę przed sobą niekończące się
korytarze pełne starych dokumentów. Na
tych wszystkich kartach zapisane jest jakieś
ludzkie życie i jego wszystkie tajemnice.
Ogrom podziemi i monstrualna ilość
papierów bardzo przytłacza. Czy gdzieś
w tych szpargałach są ukryte informacje
o Edmundzie Czarneckim? Czy czekają na
odkrycie?
Poznań, 29 września 2015.
Na wyjątkowo nudnej lekcji wracam
myślami do reportażu. Zaczynam myśleć
o Edmundzie. Wiadomo, że Edmund
prawie wcale nie mówił o swoich
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przeżyciach w obozie. Nie mówił, bo
pewnie chciał zapomnieć. Nie mówił, bo
pewnie nie chciał zarażać swoim
cierpieniem innych. Zaczynam się
zastanawiać, czy takie piętno może się
odcisnąć na kolejnym pokoleniu. Czy da się
zachować tak silne przeżycia tylko dla
siebie? I dlaczego ja, siedemdziesiąt pięć lat
od tamtych wydarzeń, znów do nich
wracam i zaczynam w nich grzebać? Czy
Edmund by sobie tego życzył?
Wciąż mam nadzieję, że dowiem się, co
tam się wydarzyło. Tajemnica Edmunda
ciąży na kolejnym pokoleniu. Milczenie na
temat lat 1940-43 nie ocaliło nikogo przed
cierpieniem. Pytania bez odpowiedzi,
zagadki wręcz nie do rozwiązania. Jakby on
w ogóle nie istniał. Jakby w 1940 na chwilę
zniknął z powierzchni ziemi. I zdaje się,
jakby nie wrócił w 1943.
Na dużej przerwie wychodzę na spacer
z Maksem, znajomym z klasy. W czasie
lekcji zauważył, że zapisuję coś, co na
pewno nie dotyczyło zajęć. Pyta, co się ze
mną dzieje. Mówię mu, co mnie dręczy
w związku z historią, o której piszę
reportaż. Chwilę o tym dyskutujemy.
Je s t e m n a g r a n i c y e k s c y t a c j i
i zdenerwowania. Mówię głośno, szybko,
głowa mnie boli od tych wszystkich myśli.
Maks zwraca mi uwagę. Stara się mnie
uspokoić, ale to mnie jeszcze bardziej
ir ytuje. Zdaję sobie sprawę
z ciężaru, jaki przedsięwzięłam. Szukanie
śladów Edmunda, wszystkich dokumentów,
informacji, może potrwać bardzo długo.
Jak człowiek urodzony prawie 100 lat
przede mną może wzbudzać u mnie takie
emocje? A ja się martwię maturą? Czuję, że
poznanie prawdy
o sobie i swoich
przodkach, pozbycie się ciężaru, to coś
znacznie ważniejszego. Dociera do mnie,
że mój reportaż nabiera nowego znaczenia.
Mam nadzieję, że w czasie poszukiwań

Wydarzenia: XV Ogólnopolski Konkurs Reportażu
dowiem się również czegoś o sobie, może
trochę dojrzeję. Ta sprawa wzbudza we
mnie wiele emocji. Decyzja o wyjeździe do
Sachsenhausen to zderzenie z wielką
odpowiedzialnością. Wyjazd do obozu to
nie jest zwyczajna wycieczka. To zderzenie
z nieskończonym cierpieniem
zatrzymanym na zawsze w murach obozu.
Boję się tego wyjazdu i czuję jednocześnie,
jak mocno przyciąga mnie to miejsce.
Około godziny 22. sprawdzam skrzynkę
mailową. Czeka tam na mnie
niespodzianka. Jest odpowiedź z archiwum.
Podekscytowana, kieruję kursor na
nieprzeczytaną wiadomość. Pierwsze
zdania napisane po angielsku to
rozczarowanie. Akta osobowe Edmunda
zaginęły. Prawdopodobnie wywieźli je
Rosjanie. Jednak dalej są wreszcie jakieś
konkrety. Jest informacja o pobycie
Edmunda w obozowym szpitalu od 1
października do 8 listopada 1941. Zawsze
coś. Dalej dostrzegam w wiadomości coś
bardzo porządnego. Numer obozowy!
Z tym numerem wszystko będzie o wiele,
wiele prostsze. Na tym kończą się
informacje z Sachsenhausen.
Choć godzina już późna, dzwonię do
babci. Chcę, żeby wiedziała o mailu
z obozu. Babcia przypomniała sobie,
dlaczego mogli zwolnić Edmunda. Był on
rzemieślnikiem. Kowalem artystycznym.
Podobno moja praprababcia, czyli matka
Edmunda, dowiedziała się, że jakiś
Niemiec zamieszkały w Schuliz poszukuje
takiego kowala do pracy. A ponieważ
Niemiec miał kontakty z SS, wydostanie
Edmunda z obozu było znacznie prostsze.
To sporo informacji jak na jeden dzień.
Elementy układanki zaczynają do siebie
pasować.
Solec Kujawski, lata 50.

Gertruda gotuje obiad dla męża i dwójki
ich dzieci. Zapach brukwi roznosi się po
całym domu. Posiłek nie zostanie podany,
dopóki Edmund nie wróci z warsztatu.
Odgłos otwieranych drzwi. Ciężki oddech
i skrzypienie drewnianej podłogi pod
stopami. Edmund przechodzi przez próg
pokoju i bierze głęboki wdech. Jest
zdenerwowany.
Jeszcze jeden wdech.
Edmund nie mówi ani słowa. Idzie
szybkim krokiem do kuchni. Energicznie
chwyta garnek z gotowym obiadem.
Hamulce puszczają. Edmund bez
opamiętania otwiera na oścież drzwi na
ogród i wyrzuca zawartość gara na dwór.
„Już nigdy więcej nie będzie tego w moim
domu. Nigdy już, nigdy tego nie zjem”k r zyc z y, zos taw ia jąc ws zys tk i ch
w osłupieniu.
Poznań - Sachsenhausen – Poznań, 1
października 2015
Jest wcześnie rano, dopiero zaczyna świtać.
Na dworze jest bardzo zimno. W naszym
kraju istnieją tylko dwie pory roku, lato
i zima. Zawsze jest albo nieznośnie gorąco,
albo ekstremalnie zimno. Ubieram się, idę
na dół wstawić wodę na herbatę do
termosu. W czasie, gdy woda się gotuje,
załatwiam
poranną
toaletę
i makijaż. Wsiadam do samochodu, rzucam
plecak na tylne siedzenie, tata odpala.
Codzienny rytuał. Jedziemy spokojnie
przez centrum miasta trasą do szkoły, lecz
gdy mijamy budynek mojego liceum, tato
się nie zatrzymuje. Dzisiaj jedziemy w inne
miejsce.
Czeka
nas
wizyta
w Sachsenhausen.
Jadąc przez miasto, siedzę z tyłu
z laptopem na kolanach. Moje palce ledwo
trafiają w klawisze, bo trzęsą się z zimna.
Gdy kończę pisanie, przesiadam się na
miejsce pasażera. Wjeżdżamy na autostradę
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Droga jest spokojna, warunki idealne.
Mamy przed sobą trzysta kilometrów, jest
wiele czasu na rozmyślanie, wymianę zdań.
Tata podsuwa mi jedną myśl. Kiedy mój
pradziadek Edmund siedział w obozie, w
tym samym czasie moja prababcia Halina
też była uwięziona. Jej więzienie było parę
tysięcy kilometrów na wschód od
Sachsenhausen. Nazywało się, i po dziś
dzień nazywa, Kazachstan.
Więzienie Edmunda miało solidny mur,
druty kolczaste pod wysokim napięciem
i strażników z karabinami. Więzienie
Haliny nie miało ani strażników, ani
murów. Haliny pilnował surowy klimat
i niekończący się step. Dwie dusze
wywiezione na dwa krańce świata,
prababcia Halinka i pradziadek Edmund.
Oboje doznali cierpienia w tym samym
czasie, a dziś spotykają się we mnie. Ta
historia przypomina mi opowiadanie J. L.
Borgesa pt. „Dwaj królowie, dwa
labirynty”. Można kogoś uwięzić za
murem, można też w niekończącej się
przestrzeni. I tu jest pewien paradoks, bo
pewnie łatwiej wydostać się z niewoli, kiedy
wiesz, gdzie jest wyjście. Może kiedyś
wybiorę się do Kazachstanu.
Po przejeździe przez granicę mój pełen
dystansu i poczucia humoru ojciec krzyczy:
„Gdzie są ci wszyscy uchodźcy, o których
tyle mówią w telewizji”. Trochę humoru
nie zaszkodzi. Patrząc przez okno na
drzewa, zastanawiam się, czy pamiętają one
czasy nazistów. Czy widziały ludzi jadących
tym samym szlakiem co my, do
Sachsenhausen.
My
dzisiaj
w komfortowych warunkach, siedząc wręcz
beztrosko. Oni wtedy stłoczeni pewnie w
towarowych wagonach pociągu. Jestem
zmęczona rozmową z tatą i pisaniem.
Włączamy muzykę w samochodzie.
Pokonujemy kolejne kilometry autostrad w
rytmie „Nights in white satin”,
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„Heartbeats”-Jose Gonzalesa czy nawet
Satie i Beethovena. Wszystko, żeby poczuć
się nieco spokojniej przed wejściem do
obozu.
Przejeżdżamy przez Berlin. Oboje z ojcem
uwielbiamy to miasto, jego klimat,
architekturę, uporządkowanie, po prostu
jego życie. Patrzę z uśmiechem przez okno.
Jeszcze 30 km. Docieramy do
Oranienburga. GPS pokazuje jeszcze 3
minuty jazdy, a obozu ani śladu. Mijamy
osiedla pełne willi, które ciągną się bez
końca. Obóz znajduje się na końcu ulicy.
Jestem w szoku. Większość tych willi jest
pewnie przedwojenna. W latach 40. tutaj
toczyło się słodkie rodzinne życie,
a dosłownie 300 metrów dalej dokonywano
masowych mordów. Mijamy tabliczkę
upamiętniającą Todesmarsch, czyli marsz
śmierci więźniów ewakuowanych z obozu
tuż przed wejściem Rosjan, i lądujemy na
parkingu. Gdy samochód staje, dociera do
mnie, gdzie jesteśmy. Trochę się boję tam
iść, ale już nie ma odwrotu.
Na miejscu jest kilka wycieczek szkolnych
uczniów w moim wieku. Odnoszę
wrażenie, że spośród młodych,
rozbrykanych, hałaśliwych ludzi tylko ja
biorę na poważnie to miejsce. Widok tych
ludzi budzi we mnie przygnębienie i wielką
niechęć. Nie mogę patrzeć na ich
roześmiane twarze, dziecinne zachowania.
Przecież oni są dorośli! Połowa z nich
kopci przed wejściem do obozu, mając
wszystko w tyłku. Z drugiej strony ten
obóz to dla mnie osobista sprawa, a dla
nich kolejna obowiązkowa wycieczka.
Nieważne.
Dziesięć głębokich oddechów i ruszamy za
tłumem. Od czasu do czasu przystajemy na
moment obok jakiejś anglojęzycznej grupki
z przewodnikiem i podsłuchujemy.
Docieramy do części muzealnej. Część
muzealna została wybudowana w latach 60.
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Wszędzie widzę socrealistyczne witraże
i obrazy... eh, co za okropny okres dla
sztuki. W muzeum powalają mnie zwinięte
druty kolczaste i resztki słupów. Wyglądają
przerażająco. Dostrzegam pasiastą piżamę.
„Edmund miał taką samą, ale z innym
numerem i tró jkątem, chodził
w identycznej 3 lata” –myślę. Widok tej
piżamy i drutów kolczastych bardzo mnie
przygnębia.
Przed wejściem do obozu wchodzimy na
chwilę do kafejki muzealnej. Zaciekawiona
dziwacznym językiem, jakim się
posługujemy, ekspedientka pyta nas, skąd
jesteśmy. Tata odpowiada, że z Polski
i podaje cel naszego pobytu tutaj.
Ekspedientka wykazuje zainteresowanie
i poruszenie faktem, ze mój pradziadek
przebywał w tym obozie.
Wychodzimy na zewnątrz. Zmierzamy ku
bramie „Arbeit macht frei”. Brama i jej
zabudowanie rzucają wielki cień na
przechodniów, którzy po jej przekroczeniu
spotykają się z jaskrawymi promieniami
słońca. Wszystko jest białe, jest
bezchmurny dzień, a sucha jałowa ziemia
wraz z otaczającym nas blaskiem oddaje
mar twotę opusz czoneg o obozu.
Rozglądam się dookoła. Stoję na wielkim
placu w kształcie półkola. To tu odbywały
się zbiórki i publiczne egzekucje. Na
szczycie znajduje się wielka kolumna, owoc
propagandy komunistycznej lat 60. Ma
upamiętniać ofiary Sachsenhausen.
Spacerujemy po terenie obozu. Widząc
drzewa za płotem, patrzę na najsmutniejsze
drzewa, które obserwowały zbrodnię
wobec natury, która dokonywała się przez
wiele lat po drugiej stronie płotu. Chodząc
po trawie, po ścieżkach, mijam szlaki
tysięcy zmarłych tu istnień. Chodzę po
jednym wielkim grobie. Mimo iż od
masakry minęło około 70 lat, atmosfera
jest bardzo nieprzyjemna. Świat w tym

miejscu nie wrócił do dawnego porządku.
Na terenie obozu zachowało się tylko kilka
baraków: zabudowania szpitalne,
jadłodajnia, pralnia, oddzielny barak dla
Żydów i więzienie. Zaczynamy zwiedzanie
od jadłodajni, znajdują się tam mapy,
mundury, narzędzia tortur, trumny,
przedmioty codziennego użytku pozostałe
po więźniach, takie jak listy czy prace
artystyczne. Dostrzegam, ręcznie robiony,
bardzo skromny modlitewnik należący
kiedyś do pewnej Zosi oraz piękny rysunek
”dla mojego sowieckiego przyjaciela” . Jacy
piękni ludzie stracili życie lub doświadczyli
traumy w tym okropnym miejscu. Na
końcu sali znajduje się lista osób, które
zginęły w obozie, grubość tej listy możemy
porównać z grubością Pisma Świętego. Mój
tata siada przy wielkiej księdze. ”Co za
zbieg okoliczności! Akurat jest otwarte na
nazwisku Czarnecki…” . Podchodzę do
niego, nie czuję się dobrze przeglądając te
listy, jest tu kilkanaście tysięcy nazwisk.
Czuję się źle, patrząc na dwóch
Czarneckich w księdze. Z czystej
ciekawości sprawdzam moje nazwisko.
Nosiło je trzech mężczyzn zmarłych
w obozie. Przechodzą mnie dreszcze,
czuję się, jakbym to ja była na tej liście.
Schodzimy na dół do jadłodajni. Widzimy
chłodnie. „ A więc jedli tu od czasu do
czasu mięso”. W jadłodajni na środku
znajduje się wielkie koryto do mycia
ziemniaków. Następnie kierujemy się do
części, w której odbywały się masowe
egzekucje. To specjalna część obozu.
Oddzielona od reszty. Niewielkie, wręcz
dyskretne drzwi
w murze. Drzwi
prowadzące do śmierci. W wielkim dole w
ziemi, wyłożonym kamieniami
i obitym drewnem, znajduje się mały
budyneczek z kominem… pewnie komora
gazowa. Niepewnie zaglądam przez
okienko do środka. Przed małym
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budyneczkiem w dole znajduje się plac.
Dokonywano na nim masowych egzekucji.
Wszędzie są tablice upamiętniające ofiary
w różnych językach. Schodząc do tego
dołu i obchodząc go dookoła, stawiam
kroki w miejscu, gdzie wiele ludzi stawiało
je po raz ostatni. Ile tysięcy schodziło tą
ścieżką w dół. Gdy jestem w dole, wydaje
się, jakbym była w nim razem ze
wszystkimi duszami, które tu zginęły. Jakby
nie mogły się wydostać z tego dołu.
Parę metrów dalej czeka mnie jeszcze
gorsze. Fundamenty krematoriów
i pomieszczeń, w których dokonywano
zagłady więźniów. Przed fundamentami
tabliczki. Objaśniają, co się dobywało w
określonym pomieszczeniu budynku. Jest
korytarz, którym przechodzili ludzie,
następnie gabinet lekarski, w którym
„badano” ofiary – sprawdzano, kto ma
złote zęby. Takie osoby były specjalnie
oznaczane, dla późniejszej lepszej
identyfikacji ciał. Następnie więźniów
kierowano do pomieszczeń, w których byli
zabijani strzałem w głowę. W całym
pomieszczeniu rozlegała się głośna
muzyka, aby zagłuszyć jakiekolwiek
odgłosy. Ciała ofiar natychmiast palono.
Mam łzy w oczach, gdy patrzę na piece
w krematorium. Na fabrykę śmierci, gdzie
produkowano trupa za trupem.
Szpital obozowy. Niepozorny barak, a pod
nim wielkie podziemia. Nie ma tam już
łóżek ani żadnych oznak tego, że kiedyś to
był szpital. Są wystawy poświęcone
eksper ymentom przeprowadzonym
w obozie śmierci. W baraku jest też
wystawa poświęcona badaniom na tle
rasowym. Maski obrazujące rysy twarzy dla
określonej grupy etnicznej, próbki koloru
włosów, oczu, skóry. To wszystko tu jest.
Wychodząc z baraku szpitalnego, kierujemy
się naprzeciwko, do baraku żydowskiego
Nie wiem, dlaczego, ale pachnie tam
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suszonymi śliwkami i świątecznym
kompotem. Jest niewielka sala tortur,
łazienka, toalety i trzypiętrowe łóżka.
Więźniowie obozu mogli korzystać
z toalety wyłącznie dwa razy dziennie. Dwa
razy. Nie mogli wstawać w nocy. Musieli
spać w niewyobrażalnym ścisku. Łóżko
obok łóżka. Zero przestrzeni, zero
prywatności. Łazienka była również
miejscem zagłady. SS-mani topili więźniów,
wsadzając im głowy do toalet.
Tuż przed wyjściem przypominam sobie
o jednej bardzo istotnej dla mnie rzeczy.
Znów wtapiam się w grupę turystów
i pytam przewodnika o to, czy nie wie,
gdzie przypadkiem znajduje się miejsce
baraku o numerze 63. Jest zaskoczony, gdy
podaję mu mapkę obozu, na której na biało
zaznaczone są miejsca, w których kiedyś
były baraki, a na szaro miejsca, w których
nadal one stoją. Przewodnik nie jest
pewien, ale kieruje mnie na drugi koniec
obozu.
Idę szybkim krokiem, tata za mną. „Musi
gdzieś tu być, tak, wiem - jest ich cała
masa, ale chyba dzisiaj obok niego
przechodziliśmy”. Nawet nie idę po
ścieżce, jestem prawie pewna, że nogi
kierują mnie we właściwe miejsce. Jest.
Staję przed regularnym prostokątem ze
stalowym obramowaniem, wysypanym
kamieniami. Pamięć po baraku. Na
obramowaniu widnieje numer. Potrzeba
chwili, aby się upewnić, że to właściwe
miejsce. Po szóstce pozostał tylko
niewyraźny ślad. Może ktoś ją zabrał na
pamiątkę? Kucam na dłuższą chwilę obok
kamieni. Kucam w miejscu, które zapewne
Edmund wydeptywał tysiące razy. Kucam
obok przestrzeni, w której spędził prawie
trzy lata. Cały czas patrzę się na kamienie,
czuję na sobie wzrok innych turystów.
Dostrzegam miedzy kamieniami źdźbła
trawy, wyrastające sporadycznie. To, co
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widzę, przypomina mi o Doris Salcedo,
kolumbijskiej artystce. Tworzy ona
nietypowe konstrukcje, które mają wyrażać
cierpienie. Są poświęcone milionom
skrzywdzonych istnień, odwołują się do
tragicznych wydarzeń. Jedna z jej
konstrukcji przedstawia właśnie źdźbła
trawy wyrastające ze szczelin w stołach.
Najwyraźniej jedyne, na co stać tę jałową
ziemię, to właśnie pamięć i smutek.
Na tym etapie nasza wycieczka dobiega
końca. Jestem aż zdziwiona, że nie czuję się
bardzo przytłoczona tym miejscem.
W drodze powrotnej głównie śpię,
oglądam zdjęcia zrobione podczas
wycieczki. Nie mam siły robić lekcji, mimo
iż wzięłam je ze sobą. Nawet nie mam
ochoty czytać. Dopiero, gdy wracam do
domu, siadam do obowiązków. Jestem
nieprzytomna,
ale
szkoła
niestety
zobowiązuje. To był bardzo wyczerpujący
dzień.
2 października 2015
Od rana jestem przygnębiona, wszystko
przychodzi mi z wielkim trudem, czuję się,
jakbym miała na plecach wielki kamień.
No cóż, może to tylko kwestia tego, że
muszę iść do szkoły. W szkole staram się
zachować normalną twarz. To nie chodzi
o niepokój związany z lekcjami. To
niepokój związany z wczorajszym pobytem
w Sachsenhausen. Moje ciało dopiero
dzisiaj zdało sobie sprawę z wczorajszych
zdarzeń. Jest mi zimno, siedzę w kącie na
korytarzu i wiem, że zaraz wybuchnę.
Potrzebny mi tylko impuls. Otrzymuję od
Maksa niezbyt miły komentarz na mój
temat. Normalnie puściłabym go mimo
uszu. Obracam się plecami i idę do
damskiej toalety. Siedzę tam z 5 minut.
Z trudem się uspokajam i idę ze szklanymi
oczami, czerwoną twarzą na lekcję. Przed
salą zaczepiam Maksa, mówiąc, że mój

wybuch to nie jego wina. „Domyśliłem się,
że to przez wczoraj”. Przez resztę dnia
stara się mnie rozweselić.
Między szkołą a korepetycjami z matmy
idę na szybki obiad. W międzyczasie
wykonuję telefon do babci. Są dobre
wieści.
Babcia
znalazła
dokument
zwolnienia Edmundaz obozu. Na to
właśnie czekałam! Oryginalny dokument!
Niestety, w fatalnym stanie. Szukając
dokumentów w promieniu 300 kilometrów
na wschód jak i na zachód, znalazłam je
w swojej dzielnicy, 5 minut od domu.
Miałam dzisiaj pisać mail do archiwum
w Sachsenhausen. Dręczy mnie jedna myśl,
bez przerwy. Zastanawiam się, czy
przebywanie w obozowym szpitalu przez
ponad miesiąc było normą. Czy z każdym
więźniem tak się obchodzili jak
z Edmundem? Czy może był obiektem
eksperymentów?
W Sachsenhausen naziści testowali na
więźniach substancje psychoaktywne,
‘w tym kokainę. Osobom poddawanym
eksperymentom wstrzykiwano różne środki
pobudzające i w ten sposób badano ich
skuteczność. Jeden z więźniów, któremu
wstrzyknięto kokainę, w ciągu kolejnych
pięciu dni przespał tylko dwie godziny.
Następnie
testowano
wytrzymałość
naszprycowanych. Byli oni zmuszani do
tego, aby maszerować po kilkanaście
godzin bez przerwy po specjalnie
wytyczonej ścieżce z piętnastokilowym
plecakiem. W ten sposób testowano
potencjalne specyfiki dla wojska, a przy
okazji
sprawdzano
wytrzymałość
żołnierskich butów.
Pisząc mail do archiwum, oprócz mojego
pytania dodaję załącznik z zeskanowanymi
dokumentami. Może przydadzą się im
w archiwum. Chwilę się zastanawiam, czy
nie lepiej by było podarować archiwum
w Sachsenhausen lub IPN-owi tych
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dokumentów. Jednak coś we mnie nie
pozwala na oddanie tak cennych pamiątek
w obce ręce. Mimo wszystko będą
bezpieczniejsze ze mną.
Okolice Sachsenhausen, lato 1941?

Znam powody zwolnienia. Analizując
epizod szpitalny i historię z kamieniołomu,
mogę się domyślać, że Edmund był
cennym pracownikiem. Możliwe, że jego
artystyczny, kowalski fach i znajomość
niemieckiego uratowały mu życie.
Czuję się znużona. Nie wiem, czy to nagła
zmiana pogody, czy teraz naprawdę nie ma
już czego szukać? Męczy mnie to. Czegoś
mi brakuje, ale nie wiem czego. Siedzę
dłuższą chwilę i patrzę przez okno na szare
niebo. Oczy mi się kleją. A może
wystarczy? Nie wszystkie tajemnice muszą
przecież zostać odkryte. Im dłużej zajmuję
się Edmundem, tym bardziej cofam się
w czasie. Jednym z moich początkowych
celów było znalezienie dokumentów
zwolnienia. Szukałam powodu końca, gdy
nie znam początku.
Przy kolacji z rodzicami zaczynamy
rozmawiać o pradziadku. Mama nawiązuje
do relacji między moim dziadkiem
a Edmundem. Dziadek i jego brat często
pytali swojego tatę, o to, co się działo
w obozie. Edmund na każde z pytań o czas
między 1940 a 1943 rokiem odpowiadał:
„Kto nie przeżył, nie zrozumie.”

Idą jak co dzień do pracy w kamieniołomie.
Długi szereg więźniów, prowadzony pod
eskortą strażników. Nagle jeden
z eskortujących nachyla się do Edmunda
i mówi mu do ucha: „Nie idź dzisiaj do
pracy, schowaj się w tych krzakach i nie
wychodź stamtąd, dopóki nie wrócimy. Jak
będziemy wracać i zobaczysz mnie, wyjdź
i idź obok mnie”. Edmund ma chwilę na
podjęcie decyzji. Jeśli to prowokacja,
Edmund zostanie powieszony za próbę
ucieczki. A jeśli nie? To walka o życie.
Zaufać strażnikowi czy to śmiertelna
pułapka? Edmund znika w krzakach.
Siedzi tam cały dzień. Gdy dopada go głód,
je jagody. Po wielu godzinach dostrzega
kolumnę. Wracają. Edmund jak gdyby
nigdy nic dołącza do więźniów. Nikt nic nie
zauważył. Nic się nie stało. Edmund jest
bezpieczny.
Tego dnia z pracy w kamieniołomie
wróciła jedna trzecia więźniów.
Post Scriptum.
Poznań, 14 października 2015.
Minęły prawie dwa tygodnie od mojej
wizyty w Sachsenhausen. Z powodu
natłoku obowiązków szkolnych (o ironio)
dopiero w Dzień edukacji Narodowej
mogę spokojnie pomyśleć o mojej pracy,
nad tym, co już mam, a czego mi brakuje w
sprawie Edmunda. Wciąż jestem nieco
zagubiona, nie czuję już jednak takiego
niedosytu jak wcześniej. Obraz Edmunda
w mojej głowie jest pełniejszy,
zdecydowanie bardziej czytelny. Dzięki
podróży poznałam realia życia w obozie.
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Przedstawiając historię mojego pradziadka
Edmunda, celowo ominęłam jedną istotną
informację. Informacja ta nie zmienia
n ic ze g o w p rze bie gu zda rz eń,
a jednocześnie zmienia wszystko w ich
zrozumieniu. Jest zarazem nieważna, jak
i najważniejsza. Dlatego odważam się
ujawnić ją dopiero teraz, kiedy opowieść
dobiegła już końca.
To nie Edmund był zamieszany
w działalność konspiracyjną. To nie
Edmund został skazany na pobyt w obozie
Sachsenhausen. Cała afera dotyczyła jego o
dziesięć lat młodszego brata, Leonarda.
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Wówczas mojego rówieśnika.
Gdy żandarmi przyszli po Leonarda,
Edmund podał się za niego. Najwyraźniej
żandarmów nie interesowały szczegóły.
Ważne, że zgadzało się nazwisko i że mają
winnego. Starszy brat poszedł za
młodszego.
Nigdy nie dowiem się, co stało za tą
decyzją. Czy Edmund podjął ją
spontanicznie, czy długo ją rozważał. Jaką
rolę spełniła tu matka? Nakłaniała
starszego syna do poświęcenia, sugerując,
że jej młodsze dziecko nie ma szans na
przeżycie obozu, czy też zachowała
milczenie? A może próbowała go odwieść
od tej decyzji? Co czuł Leonard i jak to
wpłynęło na jego braterskie relacje po
wojnie?
Mnóstwo
emocji.
Odpowiedzialność.
Poczucie
winy.
Rozdarte serce matki. Może złość? Może
zawiść? Nic dziwnego, że to historia,
o której w mojej rodzinie mniej się mówi,
a więcej milczy. Nikt nie jest w stanie pojąć,
co oni przeżyli. Więc ja też zamilknę.

Legitymacja Stronnictwa Demokratycznego oraz legitymacja z Izby Rzemieślniczej Edmunda Czarneckiego.

Książeczka wojskowa Edmunda Czarneckiego.
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Zdjęcie Edmunda Czarneckiego w książeczce wojskowej.

Zawiadomienie o zwolnieniu Edmunda Czarneckiego z obowiązkowej służby wojskowej.

Dane z książeczki wojskowej.

Oryginalny dokument zwolnienia Edmunda
Czarneckiego z obozu Sachsenhausen.
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Wejście do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen.

Biblioteka w Instytucie Pamięci Narodowej.

Praca jednego z więźniów obozu Sachsenhausen.

Półki z dokumentami w IPN.
Główny plac w obozie Sachsenhausen.
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Pozostałości ogrodzeń obozu. Cześć muzealna
obozu Sachsenhausen.

Księgi zawierające listę osób, które zginęły
w obozie Sachsenhausen.

Codzienny strój więźnia obozu zagłady

Pomnik sowieckiej propagandy w Sachsenhausen.
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Tablica informująca o zakazie zbliżania się
do ogrodzenia.

Rycina przedstawiajaca szpital obozowy

Barak numer 63, obóz koncentracyjny
Sachsenhausen.

Tablica upamiętniająca masową egzekucję
Polaków w obozie Sachsenhausen.

Sala tortur w żydowskim baraku w obozie
Sachsenhausen.

Jedno z miejsc masowych egzekucji w obozie
Sachsenhausen.
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Fundamenty komór gazowych w obozie
Sachsenhausen.

Pamięci Edmunda Czarneckiego,
więźnia obozu Sachsenhausen nr 21521
16.04.1940 – 30.01.1943
oraz wszystkich ofiar obozów zagłady.

Obraz życia w obozie. Wspólny barak,
trzypiętrowe łóżka.
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Twórczość uczniów: Viva „Ósemka”!
Jestem Włoszką. W mojej włoskiej szkole nie
akcentuje się w żaden sposób okresu
Wielkiego Postu przed Wielkanocą. Wielu
uczniów jest niewierzących i zapewne
jakiekolwiek
wydarzenia
religijne
nie
cieszyłyby się zainteresowaniem. Dlatego
rekolekcje w „ósemce” były dla mnie
nowością. Myślę, że to jest dobry sposób, żeby
się przygotować do Wielkanocy, nie tylko
prywatnie, poprzez kościół, ale również w
środowisku rówieśniczym, słuchając ludzi,
którzy opowiadają swoją historię i wymieniając
się później z kolegami przemyśleniami na ten
temat.
W
odniesieniu
do
historii
opowiedzianej przez goszczącego w szkole
lekarza, utkwiło mi w pamięci jego
przeświadczenie, że mimo najtrudniejszych
przeżyć nie trzeba się poddawać i można
zachować sens życia, znajdując oparcie w
Bogu.
Nie spodziewałam się, iż rekolekcje mogą
obejmować
także
część
artystyczną.
Wprawdzie przedstawienie, które obejrzałam
w auli szkoły, nie miało charakteru religijnego,
ale było pokazem zaangażowania uczniów
w kółko teatralne. Ukazano fragment
„Nędzników” Wiktora Hugo. Wybrano
motyw miłości i walki. Organizowali
przedstawienie uczniowie z różnych klas, grali
jako aktorzy, zajmowali się muzyką, pisali
scenariusz, reżyserowali, dobierali scenografię,
rekwizyty. A więc było to całkowicie ich
dzieło.
W utworze Hugo nie ma nic do śmiechu,
a jednak śmialiśmy się. Być może powodem
był fakt, że role męskie grały dziewczyny,
śmiertelne poważne słowa niezupełnie
pasowały do ich młodego wieku, a scena
bitewna miała jednak cechy dziecięcej zabawy
przez rekwizyty (np. zimny ogień jako lont
armaty).
Działaniom aktorów towarzyszyły fragmenty
piosenek rewelacyjnej Edith Piaff, a scenom

rewolucji muzyka współczesna. Współgrała
zwłaszcza ze sceną śmierci młodej
rewolucjonistki, której postać świetnie
odtwarzała koleżanka z 2b, Joanna Spychała.
Jej gra najbardziej mi się podobała.
Na początku mojego pobytu w
Polsce
musiałam się przyzwyczaić do nowej szkoły.
Dzień w „ósemce” jest zupełnie inny niż
w mojej szkole we Włoszech. Podoba mi się
to, że po każdej lekcji jest przerwa (u nas jest
tylko jedna piętnastominutowa przerwa).
Myślę, że pomaga to w utrzymaniu aktywności
i skupienia podczas lekcji.
Budynek szkoły jest nowoczesny i uczniowie
sami dbają, żeby był czysty, ozdabiają go,
wykonują samodzielnie pomoce i dekoracje
(we Włoszech szkołę dekoruje się tylko na
Boże Narodzenie).
Sądzę, że system, w którym większą część
pracy uczeń wykonuje w trakcie lekcji, a nie w
domu, jest korzystniejszy, bo nie jest się
skazanym tylko na siebie.
We włoskiej szkole jest więcej przedmiotów,
ponieważ przygotowuje ona do studiowania na
wszelkich kierunkach, a nie tylko wybranych,
jak w przypadku polskich klas profilowanych.
No i liceum włoskie trwa 5 lat.
„Ósemka” ma dużo inicjatyw uczniowskich
i nauczycielskich, w przeciwieństwie do szkoły
włoskiej, w której nie ma nawet Dnia Patrona.
Chciałabym być przewodniczącą mojej szkoły,
żeby zaproponować akcje, które oglądałam
tutaj.
Spotkałam nowych przyjaciół i mam nadzieję,
że wrócę do Włoch, będę utrzymywała
z nimi kontakt.
Polscy nauczyciele są pomocniejsi niż włoscy
i znacznie sympatyczniejsi dla uczniów, a także
mniej wymagający.
Przede mną jeszcze 4 miesiące pobytu
w „ósemce”. Już żałuję, że tylko tyle.
Emilia Fabbrica, IIa
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Humor
Prof. Hanna Posadzy-Tomczak
-N: “Kim byłą Telimena?”
-U: “Kobietą…”
Prof. Juliiusz Kaczanowski
-“Nie ogarniam tej kuwety…”
Ks. Adam Pawłowski
-“Ty jesteś tak aktywna, że aż
radioaktywna”
Prof. Iwona Nowińska-Karoń
-(do ucznia) “A teraz uważaj, bo ja
Cię będę utleniać”
Zasłyszane
anonimowy)

na

lekcji

(autor

-“Wie pani co, bo do matematyki to
trzeba mieć inaczej zbudowany
mózg…”
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