VIII LO im. A. Mickiewicza

Poznań, grudzień 2016 r.

Wstęp
Wstęp
Rok szkolny w pełni. Już za kilka chwil nadejdą długo wyczekiwane przez całą szkolną
społeczność święta Bożego Narodzenia. Przez ostatnie dwa miesiące życie w naszej
szkole nie obfitowało w spektakularne wydarzenia, niemniej jednak zawarło się w nich
jedno bardzo ważne - Dzień Patrona. Mamy przekonanie, że Adam Mickiewicz nie
musiałby się wstydzić wychowanków szkoły jego imienia. Oby pozostało tak zawsze.
Obecnie największym zainteresowaniem – poza kwestiami naukowymi – cieszą się
zbliżające się styczniowe imprezy: studniówka dla maturzystów oraz połowinki dla drugich
klas. Nie zapominajmy jednak, co dla ósemkowicza jest najważniejsze! W końcu
podsumowanie pierwszego semestru tuż tuż…
W imieniu redakcji i swoim pragnę życzyć udanych zabaw, a wcześniej – spokojnych,
rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia w styczniu!
redaktor naczelny—Tomasz Grzesiak
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Wydarzenia: Spektakl „Żyd na beczce”
Dla nas, Ósemkowiczów, ważne są nie
tylko nauki ścisłe, ale także znajomość
historii własnego kraju. Zdobywamy
wiedzę zarówno poprzez czytanie
„mądrych” książek, jak również
uczestniczenie w różnego rodzaju
wydarzeniach kulturalnych.
7.11.2016 r. klasy: 3d, 3f oraz 3g miały
przyjemność obejrzeć sztukę pt. „Żyd na
beczce” w poznańskim kinie Rialto.
Spektakl został przygotowany przez
Kielecki Teatr Lektur i zainspirowany był
książką Hanny Krall „Zdążyć przed Panem
Bogiem”. Na scenie pojawiło się tylko
dwoje aktorów: Lech Sulimierski jako
Marek Edelman oraz Patrycja Janiczek w roli
Hanny Krall. Mimo tak skromnej obsady,
sztuka okazała się niezwykle wymowna i
trafiająca do każdego z nas.
Zanim rozpoczęło się przedstawienie,
usłyszeliśmy charakterystyczną melodię,
chwytającą za serce. Symbolizowała ona
cichy śpiew kobiet w getcie warszawskim,
płaczących nad dolą członków swoich
rodzin. Następnie Lech Sulimierski
wprowadził nas w klimat tamtych czasów,
opowiadając krótką historię powstania
getta. Jego wypowiedź wyrażała
okrucieństwo, jakie zostało dokonane na
Żydach podczas drugiej wojny światowej.
Pokreślił, że w dzisiejszych czasach trudno
nam zrozumieć, że wtedy to człowiek
człowiekowi zgotował taki los. Zaznaczył
także, że trzeba pamiętać o przeszłości i
wyciągać wnioski z postępowania
poprzednich pokoleń. Nie należy
popełniać takich samych błędów, ale
jednocześnie warto dążyć do takiej postawy
wobec narodu, jak bohaterowie powstania
w getcie. Wzbudził w nas refleksję, zadając
wiele pytań retorycznych, które pomogły
nam głębiej przeżyć spektakl.

Na scenie znów zapadła cisza, którą
przerwała wcześniej wspomniana muzyka.
Pojawiła się Hanna Krall, która próbowała
zachęcić Marka Edelmana do udzielenia jej
wywiadu, na podstawie którego chciała
stworzyć opowieść o życiu w getcie
warszawskim. Przywódca powstania jednak
m i l c z a ł , o d m a w i a ł r o z m o w y.
Spowodowane było to ogromnymi
przeżyciami, których doznał podczas
przebywania w getcie. Uważał, że jest to
tak niewyobrażalnie okrutny moment w
historii Żydów, że nie sposób o nim
otwarcie opowiadać, przedstawiając
wywiady o „spektakularnej”, wyczekiwanej
przez wszystkich treści. Atakowany jednak
pytaniami młodej dziennikarki, uchylił
rąbek historii własnej i swoich towarzyszy
uwięzionych w warszawskim getcie. Dzięki
temu my, widzowie, mogliśmy spojrzeć na
dzielnicę żydowską podczas drugiej wojny
światowej z całkiem innej perspektywy,
przedstawioną zupełnie inaczej niż mówi
się o tym w szkole, w mediach. Nic nie
zostało złagodzone, a wręcz przeciwnie –
fakty okazały się wstrząsające dla widza.
Usłyszeliśmy o głodzie, jaki szerzył się
wśród Żydów, o epidemiach chorób,
śmierci niewinnych ludzi, lecz to nie
wszystko. Mną osobiście najbardziej
wstrząsnęła opowieść o wskazywaniu po
kolei osób, które miały zostać wywiezione
do Treblinki, do obozu zagłady. Marek
Edelman pełnił w getcie funkcję
wyznaczoną przez hitlerowców – podczas
gdy tłum wybranych Żydów szedł na
śmierć, mógł wybawić z tłumu określoną
osobę, uzasadniając, że jest ona chora i
zagrozi zdrowiu innych podczas
transportu. Oczywiście wybierał osoby
„przydatne” w getcie – strategów,
łączników… Wiele matek, żon, ojców

3

Wydarzenia: Spektakl „Żyd na beczce”
prosiło o uratowanie bliskich, lecz na
próżno, Marek miał już przemyślane, kogo
musi zatrzymać. Aż serce się kraje, jeśli
słyszymy, że ktoś prosił o ocalenie życia
pięknej córki, kochanej żony, a było to
niemożliwe… Wszyscy ginęli, wiezieni w
ścisku, w nieludzkich warunkach wagonami
bydlęcymi, z myślą, że jadą do lepszego,
cudownego miejsca, bo dostali dniówkę
jedzenia… Wielu w nieświadomości ginęło
w komorze gazowej, z dala od rodziny, w
wewnętrznej samotności… Usłyszeliśmy
też o fałszywych numerkach życia, o matce,
która oddała go swojej córce w nadziei, że
dziecko przeżyje, a sama popełniła
samobójstwo, mówiąc dziecku – mamusia
za chwilę wróci… Usłyszeliśmy o ojcu,
który narażał życie wycinając dziurę w sieci
drutów otaczających getto, za pomocą
której chciał uwolnić syna, dać mu szansę
na przeżycie… Poznaliśmy historię
pielęgniarek, które w szpitalu wykorzystały
swoją ostatnią truciznę, dzięki której
mogłyby umrzeć, jeśli to tak można
określić – „godniej” niż w komorze
gazowej, nie dla siebie, lecz dla dzieci, by
nie musiały cierpieć okrucieństwa
Niemców. Wzruszyła nas historia matki,
która zaraz po urodzeniu dziecka pozwoliła
zabić je, by nie doświadczyło w swym życiu
straszliwej sytuacji getta. Mimo że Marek
Edelman miał możliwość ucieczki jako
łącznik w szpitalu, nie zrobił tego, mając na
sumieniu setki ludzi, których nie mógł
uratować. Powstanie, które zostało
zorganizowane, było od początku skazane
na klęskę, jednak wyrażało chociaż przez
moment wolę walki i siłę w narodzie
żydowskim. Pokazało Niemcom, że Żydzi
nie poddadzą się tak łatwo, zmusiło ich do
podjęcia innych działań, niż tylko
odnoszenia satysfakcji z ilości zabitych w
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obozach zagłady. Hannie Krall, jak wielu z
n
a
s
w dzisiejszych czasach, trudno było
zrozumieć sens podjęcia walki powstańczej
ze świadomością klęski. Według Marka
Edelmana każdy, kto tego nie przeżył nie
pojmie i nigdy dobrze nie wskaże celu
postępowania ówczesnych Żydów.
Żyd na beczce? Ale śmieszne… Bardzo,
szczególnie, że to nie tylko Żyd, ale przede
wszystkim CZŁOWIEK. Przecież
doskonałą rozrywką jest ustawienie
człowieka na znanej wszystkim beczce w
samym sercu tłumu, obcięcie mu pejsów,
drwienie z niego. Tłum się śmieje –
dlaczego ja też się nie pośmieję? Staruch
stoi to niech stoi, zabawnie jest.
Czy tak? Czy warto iść zawsze za tłumem?
Czy warto śmiać się z niewinnego
bezradnego CZŁOWIEKA? Czy nie należy
oddać szacunku starszej osobie? Czy
będziemy się śmiać tylko dlatego, że to
Żyd? W pięknej Warszawie karuzela, targi,
spacery rodzin w parku, bawiące się dzieci,
ale obok tego wszystkiego tylko takie szare
getto, dla nikogo nic nieznaczące, a w nim
setki ludzi, zamkniętych jak
w klatce, ale kogo to obchodzi.
Z taką refleksją wyszłam z kina Rialto po
zakończeniu przedstawienia. Myślę, że moi
koledzy i koleżanki czuli się podobnie –
wszyscy byliśmy nie tyle smutni, ile
zadumani, wstrząśnięci tym, co
usłyszeliśmy. Straszne, ale prawdziwe. Nie
ma słów, które określą wymowę tej sztuki.
To się nie może podobać, to jedynie można
przeżyć i zachować w swoim sercu.
Agata Kuliberda, IIID

Wydarzenia:
O moralności czasu wojny
7 listopada klasy 3d, 3c i 3g udały się do
kina Rialto na przedstawienie „Żyd na
beczce” oparte na motywach "Zdążyć
przed Panem Bogiem" Hanny Krall.
Reportaż Hanny Krall ma
formę
spowiedzi Marka Edelmana, przywódcy
powstania w getcie żydowskim w 1943
roku, która posłużyła do stworzenia sztuki
mówiącej o holokauście i życiu w getcie.
Spektakl przygotował Kielecki Teatr
Lektur, a organizatorem przedsięwzięcia
była pani Magdalena Maria Kuc.
Spektakl rozpoczął się opowieścią o starym
Żydzie siedzącym na beczce. Niemcy
posadzili go na środku niedużego placu w
Warszawie i zaczęli obcinać mu brodę. Nikt
spośród zebranych wokół niego ludzi nie
przeciwstawił się. Ludzie się śmiali i
szydzili z tego starca. W tym tłumie był
również Marek Edelman, który też nic nie
zrobił. W tej chwili jednak zakwitło w nim
mocne postanowienie,
nigdy nie dać
posadzić się na beczce. Zezwolenie na
upokorzenie przez innych odbiera
człowiekowi część jego człowieczeństwa.
Jedynie wolny człowiek, którego nikt nie
upokarza i nie piętnuje, zdolny jest do
godnego życia. Myśl ta towarzyszyła mu
przez całe życie. To właśnie dlatego wstąpił
do Żydowskiej Organizacji Bojowej i
podjął walkę w powstaniu w getcie. W
sztuce zostały też podkreślone powody
wybuchu powstania. Niemcy zamykając
getto wysyłali 10 000 tysięcy osób dziennie
do
komór
gazowych
Treblinki.
Towarzyszyła temu kłamliwa propaganda
obiecująca
ludziom
wyjeżdżającym
wagonami bydlęcymi lepszą przyszłość.
Powstańcy w getcie nie walczyli tak

naprawdę o zwycięstwo. Było to
niemożliwe w obliczu niebotycznej
dysproporcji w uzbrojeniu, wyszkoleniu i
liczebności. Jak podkreślił to sam Marek
Edelman, walczyli oni po to, by umrzeć w
walce, jako ludzie, którzy stawiają opór
upokorzeniu i wynaturzeniom dokonanym
przez nazistów. Ich walka była desperackim
wyczynem, okupionym licznymi ofiarami
(prawie wszyscy zginęli). Zostali jednak
zapamiętani przez przyszłe pokolenia i
nawet jeżeli polegli w walce, to jako godni
ludzie.
Obok samej walki, opowiedziana była też
historia życia w getcie warszawskim często brutalna, pełna smutnych historii i
życiowych dramatów. Wspomniane były
numerki życia wydawane przez Niemców,
które okazywały się bezwartościowe,
przerzucanie dzieci przez mur getta, by
zapewnić im lepsze życie po stronie
polskiej. Przywołane zostały też działania
pielęgniarek, które dawały zastrzyki z
cyjanku potasu chorym w szpitalu, gdy
mieli oni zostać zabrani do obozów
koncentracyjnych, tylko po to, żeby mogli
umrzeć spokojnie, w otoczeniu innych, a
nie w konwulsjach na betonowej podłodze
komór. Marek Edelman mówił w sposób
bardzo prawdziwy o panującym w całym
getcie głodzie, o przypadkach kanibalizmu i
o swojej pracy przy wyciąganiu z
transportu osób chorych, by nie wywołały
one paniki w składach.
Jego rola była niesamowicie trudna, gdyż
siedząc na podwyższeniu pośród idących
na śmierć ludzi, miał możliwość ocalenia
czyjegoś życia. Zwykle były to 2-3 osoby
na transport, które otrzymywały drugie
życie. Praca ta odcisnęła na nim duże
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Wydarzenia:
piętno. Nierzadko musiał patrzeć, jak jego
bliscy idą do wagonów i wzrokiem błagają
o ocalenie, jednocześnie zdając sobie
sprawę, że go nie otrzymają, ponieważ w
tym transporcie jest też ktoś potrzebny
ruchowi oporu i to on zostanie wyciągnięty.
Te wszystkie wydarzenia mocno wpłynęły
na Marka Edelmana. Został on
kardiologiem, chciał ratować ludzkie życie.
Ponownie postanowił wyciągać ludzi z
objęć śmierci i jak głosi tytuł książki Hanny
Krall chciał właśnie „zdążyć przed Panem
Bogiem”.
Cała sztuka była bardzo interesująca i
ciekawa. Zmuszała do chwili trudnej
refleksji na tematy dotyczące moralności i
śmierci oraz wartości życia. Sposób ujęcia
tematu i wspaniała gra aktorska
wywoływały łzy u publiczności. Jestem
bardzo zadowolony, że było mi dane
uczestniczyć w tego typu wydarzeniu i
mam nadzieję, że nie będzie to pojedyncza
inicjatywa, bo ten temat wymaga uwagi i
wnioski z historii muszą być wyciągnięte,
bo w innym wypadku może dojść do
powtórki piekła, jakim był holokaust.
Oskar Zdebelak, IIID
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Wydarzenia: Debata przedwyborcza
Dnia 10.11.16r. odbyła się debata,
prowadzona przez Darię Łączną
i Stanisława Garsteckiego, podczas której
uczniowie Ósemki mogli poznać
kandydatów na przewodniczącego Szkolnej
Rady Uczniowskiej. Zaprezentowali się
czterej kandydaci: Michał Jęcz kl. 2A IKA,
Jan Bróździak kl. 2A IKA, Jędrzej
Konieczny kl. 1C FKA oraz Jakub
Stankowski kl. 1 B MKA.
Najpierw jednak wysłuchaliśmy krótkiego
przemówienia Kingi Matuszewskiej z kl. 3B
MKA, dotychczasowej Przewodniczącej
Szkolnej Rady Uczniowskiej, która
opowiedziała w skrócie o swoich
doświadczeniach w roli przewodniczącej
i o innowacjach, które wprowadziła
w działalność samorządu. Dodała także
otuchy nowym kandydatom, bo sama
przyznała, że nie łatwo jest na początku
występować przed społecznością Ósemki.
Następnie kandydaci po kolei przedstawiali
się, mówiąc nie tylko o sobie, ale także
o zmianach, jakie chcieliby wprowadzić
w Szkolnej Radzie Uczniowskiej. Musieli
wykazać się umiejętnością budowania
krótkiej, lecz bardzo komunikatywnej
wypowiedzi, zawierającej najważniejsze
informacje, gdyż mieli określony czas
wystąpienia. Bardzo dobrze poradzili sobie
ze stresem i odważnie zaprezentowali się
Ósemkowiczom. Następnie musieli
odpowiedzieć na dwa pytania od
prowadzących: Co zrobisz w sytuacji, gdy będą
odbywać się Drzwi Otwarte, a nagle usłyszysz od
członków samorządu, że nikt nie może się na nich
pojawić i będziesz musiał sam się wszystkim zająć
(przedstawić działania samorządu potencjalnym
nowym uczniom)? oraz Jak wyobrażasz sobie
współpracę z innymi organizacjami w szkole?

Każdy z kandydatów udzielał zwięzłej
odpowiedzi, starając się pokazać z jak
najlepszej strony. Dodatkowym pytaniem
było także: Co zrobisz, jeżeli nie zostaniesz
przewodniczącym? W ostatniej części debaty
uczniowie mogli zadawać pytania
wybranemu kandydatowi. Wszyscy
poradzili sobie całkiem nieźle.
Na tym zakończyła się debata,
a Ósemkowicze, zastanawiając się, na kogo
zagłosować, mieli twardy orzech do
zgryzienia.
Agata Kuliberda, IIID
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Wydarzenia: V Akademia Projektów Chemicznych
18 listopada pod hasłem „Domowej
katalizy” w naszej szkole odbyła się
V Akademia Projektów Chemicznych.
Oficjalna relacja z tego wydarzenia została
zamieszczona na stronie szkoły
(do przeczytania w zakładce „Klasy
akademickie: Chemiczna Klasa Akademicka”,
wpis z 21 listopada), a tym tekstem
chciałabym pokazać to wydarzenie
z punktu widzenia maturzystów z klasy
ChKA, którzy do Akademii mają
wyjątkowy stosunek - nie tylko dlatego, że
jest to chemiczne święto szkoły, nie mamy
lekcji i możemy od rana chodzić ubrani
w białe kitle, ale ponieważ uczestniczyliśmy
w organizacji trzech edycji tego
wyjątkowego konkursu, podczas których
uczniowie z naszej klasy prezentowali
wykonane przez siebie projekty doceniane
przez jury wyróżnieniami czy nawet
nagrodą główną. Tak było i tym razem!
Wśród jedenastu prelegentów, aż trzy
osoby były z VIII Liceum, a dwie z IIID
ChKA. Wiadomo było, za kogo będą
trzymać kciuki Ósemkowicze!
Jeśli chciałabym opisać Akademię jednym
zdaniem, sformułowałabym je w coś na
kształt „Zwycięzcy -plujki – kotlety –
ananasy – galaretki – i kiwi”, ponieważ
większość eksperymentów bazowała na
badaniu działania enzymów zawartych
w owocach lub ludzkiej ślinie. Były również
wyróżniające się wystąpienia, podczas
których mieliśmy okazję oglądać filmiki
z operacji wycinania guza ze ślinianki
i dokonywania tracheotomii, oraz takie, jak
prezentacja projektu badawczego
sprawdzającego szybkość kwaśnienia
mleka, które znacząco wyróżniały się
tematyką i oglądano je z dużym
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zaciekawieniem.
Do takich wyjątkowych prezentacji należały
wystąpienia przedstawicielek naszego
liceum – Tatiany, Ani i Agatki. Wyróżniały
je nie tylko ciekawe eksperymenty, ale także
jakość prezentacji i wystąpienia. Idealny
przykład stanowi projekt Agatki Kuliberdy,
która – przygotowując doświadczenie na
Akademię – na katalizatorze niklowym
dokonała uwodornienia ciekłego oleju do
zestalonego tłuszczu. Zrobiła tym
ogromne wrażenie nie tylko na
zgromadzonej widowni, ale także na
opiniujących profesorach, którzy nagrodzili
ją pierwszym miejscem!
Myślę, że większość zgodzi się ze
stwierdzeniem, że ta edycja Akademii była
ogromnym sukcesem naszej szkoły – nie
tylko ze względu na jej profesjonalną
organizację i przygotowanie przez klasę
IID ChKA, ale także ze względu na jakość
projektów przygotowanych przez uczniów
klas ChKA, które znacząco wyróżniały się
na tle wszystkich prezentacji, pokazały ich
ogromną pracę, profesjonalne podejście do
chemicznych zagadnień oraz gotowość do
kontynuacji nauki na kolejnych poziomach.
Agata Pruss, IIID

Zdjęcie nawiązujące do sytuacji, która wydarzyła się
pod koniec Akademii: demonstracja praw chemii na
przykładzie relacji międzyludzkich.

Wydarzenia: Dzień Patrona
Dnia 24 listopada w naszej szkole odbyły
się uroczystości w ramach obchodów Dnia
Patrona VIII Liceum Ogólnokształcącego.
Całość odbywała się na godzinach
w y c h o w a w c z y c h p o s z c z e g ó l n y ch
roczników.
Równo z dzwonkiem na 4. lekcję
rozpoczęła się uroczystość dla 3. klas. Na
początku zaśpiewał premierowo nasz
szkolny chór, który wykonał hymn szkoły.
Zaprezentowali się znakomicie, co później
podkreśliła nawet prof. Alicja WośkowiakKopeć. Ich pierwszy występ można zatem
zaliczyć do niezwykle owocnych. Osobiście
muszę przyznać, że byłem pod dużym
wrażeniem, podobnie moi koledzy
i koleżanki z klasy.
Po części oficjalnej przyszła pora na część
artystyczną zorganizowaną przez klasę 2c.
Zaprezentowali oni spektakl o tytule TW
Tadeusz. Spektakl miał bardzo ciekawą
formę i przemyślany scenariusz.
Prowadzona narracja i teksty wypowiadane
przez bohaterów wywoływały
niejednokrotnie na widowni salwy śmiechu
(jak najbardziej adekwatnego). Sam sposób
ujęcia tematu był zaskakująco prosty
i wartościowy. Próba opowiedzenia historii
Adama Mickiewicza przenosząc jego
życiorys w czasy PRL-u to prawdziwy
„strzał w dziesiątkę”. Akcja toczyła się
zaskakująco wartko, ze wspaniałym
finałem. Publiczności naprawdę podobał
się występ, co uwidoczniło się podczas
przedstawiania aktorów, którzy zostali
wręcz obsypani brawami. Najwięcej
otrzymał uczeń przebrany za drzewo
i grający agenta Dęba.
Uroczystość zamknęła Pani prof.
Wośkowiak-Kopeć, która w swoim krótkim

przemówieniu pochwaliła, nieobecny pod
sam koniec przedstawienia chór, oraz klasę
2c, która przygotowała znakomitą sztukę.
Sam, po całym wydarzeniu, słuchając
rozmów uczniów klas trzecich,
schodzących w dół schodami wraz ze mną,
usłyszałem bardzo dużo pozytywnych
opinii.
Podsumowując, uroczystość była
przeprowadzona wspaniale. Pozostaje
czekać na kolejne sztuki klasy 2c, ale
i również na kolejne wystąpienia naszego
szkolnego chóru.
Oskar Zdebelak, IIID
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Wydarzenia: Artystyczny Salonik
Kolejne dwa miesiące, kolejne dwa
Saloniki, kolejne dwa popołudnia spędzone
w kręgu sztuki prezentowanej w różnych
formach. Najpierw listopad i Salonik
podzielony na cztery części. Pierwsza
z nich to całkowite novum – dwójka
entuzjastów kina radzieckieg o
opowiadająca o swojej pasji. Mimo iż nie
jestem wielkim miłośnikiem kina, ich
wystąpienia słuchałem z zaciekawieniem,
a momentami nawet z zaskoczeniem.
Druga część Saloniku była kontynuacją
spotkania z ubiegłego miesiąca. Koncert
fortepianowy w wykonaniu Stanisława
Piaseckiego okazał się być miłym
elementem tego popołudnia. Trzecia
składowa listopadowego spotkania to
wystawa fotograficzna Marty
Marcinkowskiej i Beaty Wiśniewskiej.
Czwarta zaś część była prawdziwą wisienką
na torcie – debiut sceniczny Chóru VIII
LO w przepięknym wykonaniu utworu
…… . Pragnę zauważyć, iż Chór powstał
niecałe dwa miesiące wcześniej, a swoim
występem oczarował wszystkich obecnych
na sali. Według mnie, było to jak dotąd
najlepsze wystąpienie spośród wszystkich
czterech Saloników.
Czwarty zaś Salonik, grudniowy, odbył się,
niespodziewanie ;) w klimacie świąt Bożego
Narodzenia oraz kolęd. Wielką stratą była
n i e o b e c n o ś ć C h ó r u V I I I L O,
spowodowana nadmiarem pracy nad
innymi projektami. Lukę perfekcyjnie
wypełnili jednak inni artyści, którzy
zaserwowali pełną kartę dań z wigilijnego
muzycznego menu – od kultowego „Last
Christmas”, poprzez „Hej ludzie, idą
święta” autorstwa polskiego zespołu
Various Manx, aż do tradycyjnych kolęd –
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„Cichej nocy”, „Mizernej cichej” i jednej
z najpiękniejszych polskich pastorałek –
„Kolędy dla nieobecnych”. Mimo braku
śniegu za oknem, w auli panowała
całkowicie bożonarodzeniowa atmosfera.
Na kolejne spotkanie Artystycznego
Saloniku trzeba nam czekać niestety aż do
stycznia, mam jednak nadzieję, że tak jak
do tej pory, wspaniała atmosfera panująca
podczas występów wynagrodzi czas
oczekiwania. Do stycznia!
Tomasz Grzesiak, IIId

Twórczość uczniów Pozbawieni człowieczeństwa

P o z b a w i e n i z minusem czy podarcie spodni to
c z ł o w i e c z e ń s t w a … inna sprawa. Wiadomo, dziecko robi
zawsze na złość rodzicom, więc musi
JESTEŚCIE WY!!!
Kocham Elfen Lied za to, że skłania
do przemyśleń, chociaż jest to chore.
W pamięć wryła mi się jedna smutna
scena. Szkoła, sala lekcyjna. Przerwa.
Łobuzy postanowiły znów się
poznęcać nad niewinną Lucy za to, że
nie jest człowiekiem. Nie była to dla
niej żadna nowość, codziennie ją
męczyli i już się z tym prawie
pogodziła. Jednak tym razem było
inaczej, dzieciaki znalazły jej pieska
i uznały, że zrobienie mu krzywdy na
oczach właścicielki będzie fajnym
urozmaiceniem zabaw. Tego było za
wiele, dziewczynka powiedziała:
Pozbawieni człowieczeństwa… Pozbawieni
człowieczeństwa jesteście wy! i skorzystała
z e s w ych m o c y, by u k a r a ć
zwyrodnialców. Niestety ludzie dręczą
słabszych nie tylko w anime
o z n a c z o n y ch j a ko + 1 6 , a l e
i w rzeczywistości. Co gorsze, mają na
to przyzwolenie społeczeństwa.
Dzieci są wspaniałym materiałem na
ofiarę. Raczej nikt ich nie wiesza za
ręce by wisiały w powietrzu i nie
wypuszcza złego psa, by je straszyć to jest przecież karalne. Jednak jak
najbardziej się męczy psychicznie,
mało kto zauważy, a jeszcze mniej
osób coś z tym zrobi. Bo przecież jak
ojciec krzyczy na dziecko, że jest
beznadziejne i powinno się je oddać,
to pewnie ma rację, prawda? A to, że
przyczyną awantury jest piątka

ponieść konsekwencje. Czyli słuchać
od autorytetu, że jest głupie i nic nie
warte. Z boku niektóre oskarżenia
wydają się nawet zabawne, jednak nie
jest miło dowiedzieć się, że jest się złą
córką, ponieważ celowo się udawało
u lekarza zapalenie ścięgna, żeby nie
pomóc wieszać karniszy. Może
i pierwszy wredny komentarz nic nie
sprawi, ale pięćdziesiąty, setny już tak:
dziecko albo się załamie i zaakceptuje
bycie gorszym, albo się znieczuli
i zacznie gardzić innymi, albo będzie
udawać twarde i cierpieć
w samotności. Jednak takie coś jest
akceptowane przez otoczenie, wręcz
oskarża się ofiarę o brak poczucia
humoru. Podobnie jest z innymi
zabawami toksycznych rodziców:
nieszanowaniem zdania dziecka,
krytykowaniem go za wszystko,
obwinianiem, biciem czy wrednymi
żarcikami na temat seksualności.
Nawet jeśli ofiara się przełamie, to
i tak zostanie to zbagatelizowane.
Proszę, zapomnij o wszystkim. Przecież
to dobra rodzina, ojciec jest
prawnikiem. Jakby zawód był
wyznacznikiem tego, czy jest się
dobrym człowiekiem. Lecter był
lekarzem i co z tego?
Kiedy jesteś nędzny… potrzebujesz kogoś…
bardziej nędznego od siebie. Szkolne
opryszki nie bez powodu wybierają
odrzutka, który nie będzie się bronić.
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Twórczość uczniów Pozbawieni człowieczeństwa
Oczywiście, że docinki są ignorowane
przez opiekunów. Jednak przeraża
mnie, że czasem przemoc fizyczna
także. Ludzie to jedyne istoty, które
chciałyby patrzeć, jak umiera ktoś z ich
gatunku. Nieraz widziałam, jak starszy
dzieciak kopie młodszego czy rzuca
jego plecakiem. Nieraz zdarzyło się
komuś dostać za to, że gra słabiej
w siatkę. Kiedyś widziałam, jak
nauczyciel upominał dziewczyny
grające butelką „w nogę” na końcu
boiska, podczas gdy dziesięć metrów
dalej gimnazjaliści męczyli dzieciaka z
podstawówki (to był zespół szkół).
Dlaczego nikt nie reaguje w takich
sytuacjach? A dlaczego ktoś miałby
ryzykować dla kogoś obcego? Może
gdyby wiedział o tym Lestat, to
ukarałby opryszki na swój sposób.
Ale niestety on nie istnieje…
W przeciwieństwie do dręczycieli
zwierząt, którzy mają się dobrze. I nie
mówię tu o treserze, łamiącym
psychikę tygrysa, by zmusić go do
sztuczek, tylko o przeciętnym
właścicielu psa. Skóra psa jest gruba
na 3-5 komórek, podczas gdy u ludzi
jej zewnętrzna warstwa składa się
z 10-15 komórek. Co w połączeniu ze
stosunkowo wysoką odpornością na
ból u tych czworonogów sprawia, że
delikatne narządy w szyi są powoli
uszkadzane. Kiedyś czytałam o dość
ciekawym teście - ludzie mieli
prowadzić na kolczatce najpierw psa,
a potem dr ugieg o człowieka.
Oczywiście psiak był szarpany,
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a człowiek miał luźną smycz. W tym
roku widziałam jednak jeszcze
ciekawszą rzecz - pies w szelkach
i kolczatce, przypiętych jednym
karabińczykiem. Oczywiście,
narzędzie szkoleniowe (kolczatka to
nie obroża, a narzędzie szkoleniowe)
by dojść do miejsca, gdzie szorki
miały przypięcie, mocno wbijało
kolce w szyję. Nawet przy luźnej
smyczy powodowałoby to ogromny
ból. Przemilczę bezmyślne, ale
popularne łączenie patentów –
dławik, który jak nazwa wskazuje,
poddusza psa przy próbie ciągnięcia
oraz flexi, czyli smycz, która wyciąga
się, gdy pies ciągnie I zwija, gdy
przestaje. W ten sposób smycz,
a wraz z nią dławik są cały czas
napięte. Nie zabiłam cię, bo jesteś moim
przyjacielem - skazywanie na cierpienie
to zupełnie inna sprawa.
Ptaki zadziobią swojego pobratymca
tylko dlatego, że został pomalowany
na jaskrawe kolory. Czy to znaczy, że
my, ludzie możemy się znęcać za
podobne „przewinienia”? Czy żeby
zastanawiać się nad złem, które
czynimy, trzeba stać się dzieckiem
nocy i nigdy już nie zobaczyć słońca?
Czy żeby być ludzkim, trzeba nie być
człowiekiem? Mam nadzieję, że nie
przekonam się, że odpowiedz na te
pytania brzmi „tak”.
Julia Wysocka, IIId

Humor

Z prac uczniowskich
Fatum podążało za bohaterem, który
był przez nie śledzony.

Poeci barokowi robili w poezji
metafizycznej.

Z ust nauczycielskich
Z rozprawką jest jak z kobietą najpierw trzeba ją popieścić, a potem
do sedna…
prof. M. Borczyńska

Szukam ogiera... Szukam ogiera
informatyczego! prof. M. Borczyńska
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