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Belferskim okiem
ALEKSANDRA DOBRZAŃSKA

27 stycznia 1945 Tego dnia żołnierze 60 ar-
mii Pierwszego Frontu Ukraińskiego otworzyli bramy
KL AUSCHWITZ. . . ZNALEŹLI około 600 zwłok więź-
niów zastrzelonych przez esesmanów w trakcie wyco-
fywania się z Auschwitz, oraz zmarłych z wycieńcze-
nia. . . WYZWOLILI 7000 więźniów. . . Zofia Nałkowska
napisała: „Ludzie ludziom zgotowali ten los.” W obo-
zie przebywało 600 dzieci, które wiedziały, że są prze-
znaczone na śmierć, dlatego krzyczały, że nie chcą umie-
rać. Doktor Epstein z Pragi przechodząc pewnego dnia
pomiędzy blokami obozu, zauważył, że dzieci przesuwa-
ją po ziemi jakieś patyczki. Na pytanie, co robią odpo-
wiedziały, że bawią się w palenie Żydów. 27 stycznia
2020 Tego dnia obchodziliśmy 75 rocznicę wyzwolenia
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i za-

głady AUSCHWITZ. Najważniejszymi gośćmi byli BY-
LI WIĘŹNIOWIE. Przyjechali z całego świata W LICZ-
BIE. . . 200. . . Wśród nich Marian Turski- niedoszła ofia-
ra, świadek historii, osoba, która była w środku TYCH
WYDARZEŃ. . . . To ON powiedział o HOLOKAUŚCIE –
ZBRODNI WYJĄTKOWEJ: „AUSCHWITZ NIE SPA-
DŁO Z NIEBA!” Ta OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ
to OSTRZEŻENIE dla nas. I jeszcze na koniec JEGO
APEL: „11 przykazanie: NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!” MU-
SIMY O TYM PAMIETAĆ, bo noblista Albert Camus
napisał: „(. . . )bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika
(. . . ) nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście lu-
dzi i dla ich nauki dżuma obudzi swe szczury i pośle je,
by umierały w szczęśliwym mieście.”
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Kulisy jasełek, czyli występy od
kuchni

ALEKSANDRA SIENIUTA

Myślę, że prawie każdy z Was przyzna, że święta Boże-
go Narodzenia to zawsze bardzo magiczny czas. Blask
choinkowych świec, uroczysty nastrój, chwile spędzone z
najbliższymi. Zwykle jest to też delikatny biały puch spa-
dający z nieba, ale w tym roku nie mamy tak dobrze. . .
Chciałoby się powiedzieć „Houston, mamy problem” –
Co z tym śniegiem? Zimowego uroku, który on nada-
wał, zabrakło. Była to spora przeszkoda w tworzeniu
świątecznego klimatu w Naszej szkole. W rozmowach na
przerwach często pojawiały się żale: „Wcale nie czuję
tych świąt :¡” albo „Kiedyś to dopiero było. . . ”. Mimo
wszystko zaczęliśmy jako szkoła organizować różne akcje.
To ubieranie choinki, to trochę kolorowych łańcuchów, to
samorządowy kiermasz z pysznymi ciastami. Wszystko
powoli tworzyło spójną całość, której uwieńczeniem mia-
ły być klasowe wigilie oraz występy artystyczne zaraz po
nich. Pewnego dnia, jeszcze na początku grudnia, zosta-
łam wezwana razem z kilkoma dziewczynami przez Panią
Agnieszkę Niedzielę – „Słuchajcie dziewczyny, jest misja
bojowa. W mojej głowie narodził się pewien pomysł. Bio-
rę Was do Tańca Aniołów!”- Wszystkie byłyśmy bardzo
podekscytowane, bo raczej na co dzień nie ma okazji do
tego rodzaju występów, więc po kilku wstępnych ustale-
niach, jak to ma wyglądać, wzięłyśmy się ostro do roboty.
Krok 1 – Komunikacja – grupa na Messengerze służyła
nam za ”składowisko” najróżniejszych wizji.
Krok 2 – Stroje – Pani Agnieszka w mistrzowskim tem-
pie załatwiła materiał i lampki, z których zrobiłyśmy
kostiumy.
Krok 3 – Choreografia i próby – oczywiście ile kobitek,
tyle pomysłów, więc trochę tych spotkań się odbyło. Było
dużo śmiechu i zamieszania, ale wszystko układało się
coraz lepiej. Miałyśmy mało czasu, więc jedynym wyj-
ściem było siedzenie w szkole do późna. Chyba każdy
to uwielbia! Ważne było również, żeby ustalić wszystkie
szczegóły z Panią Ewą Poźniak, która kierowała zdolnymi
uczniami klas pierwszych, występującymi przed nami. Ile
zmian pojawiło się w scenariuszu, tego nikt nie zliczy.
Oczywiście wszyscy chcieli, żeby całość wypadła jak naj-
lepiej dlatego uwagi każdej osoby były bardzo cenne.

Krok 4 – Występ! – wszyscy byli bardzo przejęci. „Co,
jak w lampkach skończy się bateria?!” „Aniu, gdzie leży
ta szminka, przed chwilą tu była?!” „Patrycjo, zrób mi
loczki, szybko!”. Właśnie takie zamieszanie panowało za
kulisami.
Klimat tegorocznych Jasełek czuć było już od wejścia
dzięki utworom wygrywanym na pianinie. Przy takim
akompaniamencie doszło do przekazania Betlejemskiego
Światełka Pokoju, lampionu, który był symbolem Naszej
(nowej) Świątecznej Tradycji. Potem oczywiście życze-
nia. Tym razem trochę więcej od rządzącego na klaso-
wych wigiliach „Nawzajem”. Następnie przyszła pora na
wiersze, nie mogło zabraknąć również kolęd śpiewanych
przez nasze zdolne koleżanki oraz gitary nadającej wyra-
zistości całemu wydarzeniu. Kolejne w kolejce byłyśmy
my – aniołki. Pianino, choinki, ozdoby, wszystko zostało
wyniesione ze sceny. Zasunięto zasłony i zgaszono świa-
tło. Było ciemno do tego stopnia, że wchodząc na scenę,
prawie się potknęłam. . . Taniec wyszedł tak jak zaplano-
wałyśmy, nawet lepiej niż na próbach. Na końcu dołączyła
do nas reszta artystów i wspólnym prawie jednoczesnym
ukłonem (nie wszystko zawsze wychodzi idealnie) zakoń-
czyliśmy występy. Tak to właśnie wyglądało. Włożyliśmy
w to sporo pracy, ale zdarzały się też przyjemności, ta-
kie jak pyszne ciasteczka na próbach i dużo śmiechu. Po
efekcie końcowym i brawach, jakie otrzymaliśmy, wnio-
skuję, że praca nie poszła na marne. Mam nadzieję, że
i wy kiedyś zdecydujecie się wziąć udział w podobnym
wydarzeniu. Zachęcam do tego gorąco i życzę dużo po-
myślności w nowym roku!

Wycieczka do Drezna
FILIP ŚWIRNIAK

Dnia trzynastego grudnia 2019 roku wziąłem udział ra-
zem z moją klasą 2A w wycieczce do Drezna, do Niemiec.
Wyjechaliśmy wcześnie rano autokarem, który czekał na
nas pod szkołą, a sam dojazd na miejsce zajął około trzy
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godziny. Pierwszymi punktem naszej wycieczki było zwie-
dzanie Szklanej Manufaktury Volkswagena. Zrobiła ona
na mnie ogromne wrażenie. Przewodnik oprowadził nas
po linii produkcyjnej, a także opowiedział jak koncern
dba o pracowników i podał powody, dla których warto
tam pracować. Następnie pojechaliśmy do muzeum Zwin-
ger, w którym mogliśmy się ogrzać, gdyż temperatura na
zewnątrz nam nie sprzyjała. Oprócz przyjemnej tempera-
tury pomieszczeń, było tam również mnóstwo dzieł sztuki,
które zapierały dech w piersi i przyciągały uwagę odbior-
ców. Jednak szczególne wrażenie wywarła na mnie pestka
wiśni, na której w 1598 roku zostało wyrzeźbionych 185
twarzy. Aby można było je zobaczyć, pestka umieszczona
była w szklanej gablocie, której każda ze ścian posiadała
szkło powiększające. Ostatnim punktem naszej wyciecz-
ki był jarmark Strietzelmarkt, na którym mogliśmy zjeść
słynnego niemieckiego Bratwursta, czyli tamtejszą kieł-
basę. Do Wrocławia wróciliśmy późnym wieczorem. Za-
równo wycieczkę, jak i towarzystwo kolegów i opiekunów
wspominam bardzo dobrze. Mam ogromną nadzieję, że
będę jeszcze mógł brać udział w wielu innych podobnych
wycieczkach.

Książka styczniowa
TYMOTEUSZ SKURSKI

Ostatnio na moje półki trafiła seria książek „Percy Jack-
son i Bogowie Olimpijscy” napisana przez Rick’a Rior-
dan’a. I dziś postaram się przybliżyć wam „Złodzieja pio-
runa” czyli pierwszy tom z serii wydany w Polsce w 2009r.

Ma on kontynuację: „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy:
Morze Potworów”. Utwór opowiada o 12-letnim Percym
Jacksonie, który dowiaduje się, że jego ojciec to Posejdon.
Wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi wyrusza w niebez-
pieczną wyprawę, która ma za zadanie zapobiec wojnie
pomiędzy bogami. Moją uwagę przykuł fakt, iż książka
zawiera dużo humoru, jest łatwa w odbiorze oraz przy-
jemnie ją się czyta, bo dużo w niej się dzieje. W łatwy
sposób umożliwia przyswojenie czytelnikowi greckiej mi-
tologii. Zaletą książki na pewno jest to, że zachęca do
dalszego czytania, i to w aspekcie kolejnych rozdziałów
jak i tomów z serii (przez m. in. łatwą konstrukcję, jak i
nawiązania do teraźniejszych wydarzeń, budowli, popkul-
tury etc.). Nic mi w tej książce nie przeszkadzało, więc w
szczególności zachęcam do jej przeczytania.

Wywiad z panią Mają Stępień
MATEUSZ JACHIMOWSKI

Nie udało mi się znaleźć ucznia, który powie-
działby o Pani jakiekolwiek negatywne słowo, jak
Pani to robi? Jak to jest być tak świetnym na-
uczycielem wychowania fizycznego i doskonałym
wychowawcą klasy 3a?
Bardzo miło jest mi to słyszeć... może się boją źle mówić
(śmiech)... Nie wiem, co mam odpowiedzieć . Po prostu
lubię swój zawód, lubię młodzież.
Co skłoniło Panią do wyboru zawodu nauczycie-
la?
W zasadzie już w podstawówce mówiłam, wręcz byłam
przekonana, że będę lekarzem lub nauczycielem. I proszę
bardzo. . . po wielu doświadczeniach zawodowych jestem
tu, gdzie jestem. Pracowałam w wielu zawodach – spe-
cjalista ds marketingu, przetargów, sprzedaży. To chyba
przeznaczenie.
Jakie dostrzega Pani wady i zalety swojego zawo-
du?
Największą zaletą jest kontakt z młodzieżą. Wakacje są
dużym plusem, ale i minusem zarazem. Chciałabym móc
korzystać z urlopu podczas roku szkolnego, a nie w waka-
cje. Fajnie by było, jakby nauczyciel zarabiał więcej...
Jaki inny zawód mogłaby Pani chętnie wykony-
wać?
Zawód producenta filmowego jest bardzo ciekawy i cza-
sami udaje mi się w tym realizować. Lubię, jak coś się
dzieje, są zadania do wykonania, jest presja czasu i pra-
cuje się z ludźmi.
I jeszcze poproszę o krótkie uzupełnienie rozpo-
czętych zdań:
Zawsze mówię „TAK”... Chyba nie ma tak, że zawsze
mówię” tak”.
Zawszę mówię „NIE”... Patrz, jak wyżej. Wszystko
zależy od sytuacji...
Pasjonuje mnie... Przyroda i jej wytwory.
Wolny czas spędzam... Zazwyczaj w domu, z rodziną.
Kocham... Życie.
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Lubię... Gotować.
Ulubiona potrawa... Jak jedna? Lubię mięso w różnych
postaciach.
Marzę o... Podróżach.
Wymarzona podróż... Australia.
Jak wakacje to... Nad jeziorem, bez ludzi, tylko z naj-
bliższymi.
W ludziach cenię... Szczerość.
W ludziach irytuje mnie... Obłuda, chamstwo.
Moje motto życiowe to... „Żyj tak, aby nikt przez cie-
bie nie płakał”.
Ulubiony film... A ile mamy czasu? Ciężko wymienić
jeden tytuł, ponieważ bardzo lubię kino. Wymienię kil-
ka, może będą inspiracją dla kogoś, „Joe Black”, „Miasto
aniołów”, „Zielona mila”, „Forest Gump”, z polskich fil-
my Barei, ale też „Znachor”, „Trędowata”. Zakochana też
jestem w polskim serialu „Dom”, „Daleko od szosy”, „Po-
dróż za jeden uśmiech”. Mogę to oglądać bez końca...To
oczywiście te tytuły, które mi przyszły do głowy, ale na
pewno jest ich dużo, dużo więcej. Kolejność jest zupełnie
przypadkowa.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i poświęcenie nam
czasu.

Recenzja książki
MATEUSZ KRĘŻEL

Bestsellerowa powieść oparta na faktach opisująca
ogromne cierpienie w obozie koncentracyjnym. Czy po-
za niewyobrażalnym cierpieniem, jakiego doznawali osa-
dzeni w obozie, było tam miejsce na miłość? „Tatuażysta
z Auschwitz” autorki Heather Morris opowiada o losach
młodego więźnia, który poza obozowym cierpieniem do-
znaje ogromnego uczucia, zakochując się w młodej Gicie
Furman. Heather Morris, nowozelandzka pisarka miesz-
kająca w Australii, w 2003 roku poznała człowieka, który
opowiedział jej niezwykłą historię o sobie i swojej żonie.
Historię, która rozegrała się właśnie w obozie Auschwitz-
Birkenau. Ludwig Eisenberg, w powieści Lale Sokołow,
słowacki Żyd trafia do obozu w 1942 roku, mając dwa-
dzieścia sześć lat. Jego zadaniem jest tatuowanie nume-
rów na przedramionach więźniów, tzw. naznaczanie nowo-
przybyłych. Pewnego dnia w kolejce staje młoda dziew-
czyna – Gita. Lale zakochuje się w niej od pierwszego
wejrzenia. Obiecuje sobie, że bez względu na wszystko,
uratuje ją. Historia Lalego pokazuje, że aby przeżyć sa-
memu i chcąc uratować ukochaną, trzeba kombinować i
wykorzystywać wszystkie możliwości: awansu, budowania
sieci znajomości nie tylko w obozie, ale również poza jego
granicami. Pomaga współwięźniom, dostarczając im je-
dzenie, które organizuje wymieniając za złoto i biżuterię
po więźniach, którym odbierano wszystkie kosztowności.
Tak bardzo pragnie, by jego ukochana przetrwała obóz,
aby spełniło się ich marzenie o wspólnym życiu poza obo-
zem. Książka ukazuje nam swego rodzaju powieść miło-
sną w otoczeniu obozowego okrucieństwa. Zdecydowanie

polecam powieść „Tatuażysta z Auschwitz”. Uważam, że
warto wczytać się w historię Lalego. Jest to przykład siły
miłości i świadectwo człowieczeństwa.

Wegetarianizm
MACIEK KRUK

W związku z tym że 11 stycznia obchodzimy Dzień
Wegetarian , chciałbym wam przybliżyć zjawisko wege-
tarianizmu. Wegetarianizm jest to świadome i celowe od-
rzucenie z diety mięsa, w tym ryb i owoców morza. Wiele
osób rezygnuje również z produktów pochodzących z ubo-
ju zwierząt, np. ze smalcu. Wegetarianizm posiada wiele
odmian, jedną z nich jest weganizm, czyli wyeliminowanie
z diety wszelkich produktów związanych z eksploatowa-
niem zwierząt, takich jak np. jajka czy mleko. Następne
odmiany to: laktowegetarianizm, owowegetarianizm fru-
tarianizm i wiele jeszcze innych. Jednak bycie wegetaria-
ninem to nie tylko ”niejedzenie” mięsa, jest to coś więcej,
jest to styl życia. Osoby, które decydują się na przejście
na tę dietę uważają, iż zwierzęta cierpią i powinny być
lepiej traktowane. Sprzeciwiają się zabijaniu zwierząt na
farmach i nadmiernej produkcji mięsa. Ich argumenty do-
tyczące złych warunków życia zwierząt odnoszą się szcze-
gólnie do hodowli na skalę światową. Niektórzy z etycz-
nych wegetarian porównują zwierzęta do ludzi – według
nich zwierzę nie chce zginąć, jednak nie ma żadnego wy-
boru i zostaje zabrane do rzeźni. Eksperci zajmujący się
neurologią zwierząt jednogłośnie twierdzą, że wiele ga-
tunków, zwłaszcza ssaki i ptaki, posiadają mózgi o struk-
turach analogicznych, do ludzkich, co sugeruje, że zwie-
rzęta te przeżywają takie same, świadome doświadczenia,
co ludzie, w tym ból i emocje. Motywacją do przejścia na
wegetarianizm jest również możliwość zmniejszenia głodu
na świecie. Wiele osób uważa, że tak restrykcyjna dieta
jest szkodliwa, prawda jednak wygląda inaczej. Okazuje
się, że przejście na wegetarianizm może być zdrowe. Od-
powiednio skomponowana dieta wegetariańska, włączając
w to różne jej odmiany, jest korzystna dla zdrowia i może
zapewnić wszystkie niezbędne składniki odżywcze w ilo-
ściach rekomendowanych przez organizacje zajmujące się
odżywianiem, wszystkim grupom wiekowym, także kobie-
tom w ciąży oraz sportowcom. Wegetarianie umierają na
choroby serca o 29% rzadziej niż nie-wegetarianie, a na
raka 18% rzadziej. Dieta wegetariańska zmniejsza też ry-
zyko i objawy cukrzycy oraz otyłości. Zwiększenie spo-
żywania warzyw i owoców łączy się z dostarczaniem do
organizmu większej ilości błonnika pokarmowego, wita-
miny C i innych składników, takich jak: flawonoidy, to-
koferole czy karotenoidy, które przeciwdziałają chorobom
nowotworowym, dolegliwościom układu krążenia, a także
zwiększają odporność organizmu na infekcje.


