
O naszym pokoleniu
Twierdzimy, że jesteśmy całkowicie inni od naszych rodziców, że mimo młodego wieku wiemy dużo o życiu. 
Uważamy się za patriotów, jednak jak wykazują ankiety przeprowadzane przy okazji różnych rocznic i świąt naro-
dowych, co drugi z nas nie zna historii swojego kraju. Wielu z nas twierdzi, że ma swoje poglądy, jednak zapytani 
o to, rakiem wycofują się z tematu. Jacy więc jesteśmy naprawdę?
Cóż, nie jest ważne, jak głośno będziemy mówili o różnicach między pokoleniami naszych rodziców i naszym. Nie 
będziemy się od nich różnić, gdyż oni robili w młodości dokładnie to samo. Popełniali te same błędy, targały nimi 
te same emocje.
O życiu również nie wiemy więcej od nich, w rzeczywistości wiemy nawet mniej niż oni, gdy byli w naszym 
wieku. Nie przeżywamy nic na prawdę wielkiego, w większości nie musimy martwić się czymkolwiek poza szkołą. 
Nasz kraj nie potrzebuje naszego poświęcenia, jak potrzebował Szarych Szeregów. Łatwo więc tworzymy iluzję, że 
dobrze znamy życie, ponieważ nie nadszedł jeszcze moment próby, kiedy od nas będzie coś zależało. Tej wiedzy 
nabędziemy jednak z czasem, z doświadczeniami.
Zapewne nie znajdzie się wśród nas ludzi niekochających Ojczyzny, jednakże i tu nie jesteśmy doskonali. Często 
bowiem patriotyzm pojmujemy jako grzeczne słuchanie akademii z okazji świąt państwowych, nie zaś jako solidną 
pracę i naukę. Faktem jest, że często nie znamy przeszłości Polski, jednakże nie jest to wyłącznie wina nasze-
go lenistwa czy brakoróbstwa. Jak bowiem mamy ją poznać? Pewnie odpowiedź powinna brzmieć: z lekcji historii. 
Należy jednak zwrócić uwagę na program szkolnictwa: historii są dwie lekcje w tygodniu, podczas gdy na przykład 
wychowania fizycznego - cztery. Model, którego jedynie przez szacunek dla starszych i mądrzejszych ode mnie, 
nie wypada mi nazwać spartańskim.
W kwestii poglądów jesteśmy, jak każde młode pokolenie, chętni do zmian i wywracania porządku świata do góry 
nogami. Chcemy wolności i pola do reprezentowania naszych przekonań. Większość albo zapomina o słowach 
świętego Pawła "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne, wszystko mi wolno, ale nie dam się niczym 
zniewolić", albo zgoła nie wie, co to oznacza. Młodzież bowiem często myli wolność z samowolą.
Z przytoczonych tu argumentów wyłania się obraz piętnasto-, szesnastolatka, który często reprezentuje sobą coś 
innego niż by chciał, zwykle z braku odpowiedniego prowadzenia lub upadku autorytetów w jego oczach. Cóż, 
takie są uroki wieku dojrzewania, jednakowoż, jak mówi Goethe, "jeśli młodość jest wadą, to szybko się z niej wy-
rasta".

Paweł Krzywoń - Majewski

Klasa II A
II a to jest klasa zgrana 

śmiejemy się już od samego 
rana.

Bardzo się lubimy 
i rzadko kłócimy.

Choć czasem jest nam ciężko
to i tak się nie poddamy,
bo dużo pomysłów mamy 
i ze wszystkim sobie radę 

damy.
Nasza pani Basia ukochana
zawsze miła i wyrozumiała.

Nawet kiedy nikt na lekcji nie 
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Barbara Szczypka.



wie, co się dzieje,
ona zawsze w nas pokłada swe nadzieje.

Numer pierwszy ma Marzenka
to taka nasza jest perełka,

stara się jak może,
kiedy trzeba, to pomoże.
Iza - świetna koleżanka

wspiera nas od samego ranka.
Mateusz na zegarkach się zna 

i w gry rożne gra.
Aga - koleżanka to nasza
i często nas rozprasza.

Dawid, chociaż niepozorny, 
zawsze szuka z nami wojny.

Regina i Daria w ławce razem siedzą 
i o wszystkim zawsze wiedzą.

Adam to taki nasz artysta,
rysuje, maluje i często majsterkuje.

Kasia choć została z nami
dalej chodzi swoimi drogami.

Mistrzynią w tenisie jest Luiza,

a jej dobra koleżanka to Iza.
Ola, mol książkowy,

ławo przyswaja wiedzę do głowy.
Marta z Agnieszka są przyjaciółkami

i dobrze żyją z nami.
Patrycja i Kinga to przyjaciółki każdego człowie-

ka,
przy nich niepotrzebna jest apteka.

Mateusz rzadko się smuci
i czasem coś zanuci.

Daniel z Damianem są kumplami,
a na boisku królami.

Norbert - nasz kolega złoty
piękne robi samoloty.

Patrycja i Monika najlepszymi koleżankami są
z każdą kumplują się osobą.

Pod koniec dziennika nasz Tomek gdzieś znika,
jest mądry i opanowany, 

tak jak Bartek przez wszystkich lubiany...
Marzena Byrtek i Patrycja Osuch

Wyjazd do Oświęcimia
Dnia 20 października uczniowie trzecich klas gimnazjum wraz z opiekunami udali się na wycieczkę 

do Oświęcimia. Wyjazd miał na celu przybliżenie historii i uświadomienie nam wydarzeń, które działy 
się podczas drugiej wojny światowej. 

Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od obozu w Ausch-
witz. Na bramie wejściowej widniał ironiczny napis: „Praca 
czyni wolnym”. Oczywiście było to niemożliwe, gdyż 
prawie nigdy żywy człowiek stamtąd nie wyszedł. Zobaczy-
liśmy bloki, w których mieszkali więźniowie. Panowały tam 
warunki niegodne człowieka, przeludnienie sprawiało, że 
wszyscy byli ściśnięci, panował tam zaduch, brakowało pod-
stawowych środków higieny osobistej. To wszystko 
sprawiało, że rozprzestrzeniały się choroby dziesiątkujące 
ludzi. Na wystawach mogliśmy obejrzeć wstrząsające 
dowody zbrodni. Ludzie sprowadzani do obozu od samego 
początku byli okłamywani. Myśleli, że jadą do dobrej pracy, przejściowego miejsca zamieszkania, byli 
przekonani, że poprawią się ich warunki życia. Hitlerowcy wszystko dokładnie zaplanowali - wmawiali 
ludziom, żeby brali tylko najcenniejsze i niezbędne rzeczy. Koszmar, jaki ich czekał, rozpoczynał się już 
podczas podróży. Do jednego wagonu zamykano po kilkaset osób, co doprowadzało do licznych zgonów 
- duszono się z braku powietrza, a także z wycieńczenia. Dopiero wtedy docierała do nich przerażająca 
rzeczywistość. Po mękach podróży robiono selekcje. Jednych kierowano do bloków na mordercza pracę, 
a innych bezpośrednio do komór gazowych, gdzie czekała ich natychmiastowa śmierć. Namacalnymi 
dowodami są golone ludziom włosy, które możemy zobaczyć na jednej z wystaw. Były one wykorzysty-
wane do produkcji dywanów. Mało tego, z ludzkiego tłuszczu wytwarzano mydło, a ze skóry wyroby 
skórzane! Szokujący jest też fakt, że lekarze, którzy powinni pomagać ludziom, przeprowadzali na 
więźniach niezgodne z etyką i prawem eksperymenty. Na wystawach zobaczyliśmy setki tysięcy butów, 
okularów, przedmiotów osobistych, które odbierano podczas selekcji. Wstrząsnął nami widok malutkich 
bucików dziecięcych, które prawdopodobnie były pierwszymi i ostatnimi butami tych dzieci. Dzień 
każdego więźnia rozpoczynał i kończył się kilkugodzinnym apelem, często na deszczu i mrozie. Za 
najmniejsze wykroczenie wyciągano straszne konsekwencje, które kończyło się najczęściej okrutna 
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śmiercią. Ludzi zamykano w bunkrach, gdzie umierali z głodu i pragnienia, za skrępowane ręce wieszano 
więźnia na słupie tak, że nie dotykał stopami ziemi. Wisiał w ten sposób nieraz przez kilka godzin, co 
prowadziło do naderwania stawów. Dla wymuszenia posłuszeństwa odbywały się publiczne egzekucje na 
szubienicy. Więźniowie podejmowali próby ucieczki, jednak z tą świadomością, że nawet jeśli im się uda, 
ktoś przypłaci to życiem. Głęboko w pamięć zapadła nam ściana śmierci, przy której rozstrzeliwano ska-
zańców. Po zwiedzeniu głównego obozu w Auschwitz udaliśmy się do Brzezinki.  Na temat okrutnych 
zbrodni można by pisać bez końca, jednak, aby w pełni to sobie uświadomić, trzeba samemu obejrzeć 
wystawy i setki zdjęć. Trudno w ogóle sobie wyobrazić, że człowiek zdolny jest do tak okrutnych 
zbrodni. Widok skrajnie wycieńczonych ludzi, uwiecznionych na licznych fotografiach, wstrząsnął nami 
dogłębnie. Szokujące informacje wyciskały nam łzy z oczu. Obok współczucia i szacunku dla milionów 
ofiar pojawił się również wstręt i odraza do oprawców, którzy byli zdolni do wymordowania tylu niewin-
nych istot ludzkich, nawet tych najmłodszych!

Jak Niemcy mogli uznać tylu ludzi za gorszą rasę od siebie? Jak mogli dopuścić się tak strasznych i 
haniebnych czynów?! Jak „człowiek człowiekowi mógł zgotować taki los”? Na te pytania i wiele innych 
prawdopodobnie nie znajdziemy jednoznacznych odpowiedzi. Jednak musimy pamiętać historię tego 
miejsca i przekazywać ją kolejnym pokoleniom, aby nie dopuścić, żeby taka sytuacja znalazła miejsce w 
przyszłości. Wszystkich tych, których zainteresowała tematyka obozów zagłady polecamy książkę Zofii 
Nałkowskiej pt. „Medaliony”, która jest świadectwem hitlerowskich zbrodni. Opowiadania są oparte na 
wspomnieniach więźniów, którzy zostali uwolnieni. 

Agata Hałgas i Aleksandra Kuś
g

SOCRATES COMENIUS - REPORTAŻ Z TURCJI

W tym roku dwoje uczniów 
naszego gimnazjum, pod opieką 
nauczycieli języka angielskiego, 
wyjechało w podróż do Turcji, 
by razem z przedstawicielami 
Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz 
gospodarzami pracować nad 
projektem pod hasłem: "Bu-
dowa mostów do wielokultu-
rowej Europy".
W drogę wyruszyliśmy 
około godziny trzeciej nad 
ranem polskiego czasu. 
Było to dnia dwudziestego 
piątego października. Na 
lotnisko w Katowicach do-
jechaliśmy z dużym 
wyprzedzeniem, by w ra-
zie jakichkolwiek prob-
lemów móc jeszcze 
zawrócić i pojechać do 
krakowskiego portu lotni-
czego. Na szczęście jednak 
nie musieliśmy zawracać, a 
samolot z nami na pokładzie 
odleciał zgodnie z planem. 
Lot do Istambułu przez 
Frankfurt, gdzie mieliśmy 
międzylądowanie, minął 

szybko i bezproblemowo. Kiedy 
jednak wylądowaliśmy na 
tureckiej ziemi, ogarnęło nas 

zdziwienie. Tak 
słonecz-

na zazwyczaj Turcja powitała 
nas deszczem i ołowianymi 
chmurami. Gdy tylko 
znaleźliśmy się wewnątrz 
budynku lotniska, przeszliśmy 
odprawę celną i odebraliśmy 

bagaż, nastąpiło nasze 
pierwsze spotkanie z An-

glikami i gospodarzem 
całego przedsięwzięcia, Ne-

dimem, który jest nauczycie-
lem języka angielskiego w 

szkole w Pazarkoy. Nie wy-
ruszyliśmy jednak w dalszą 

drogę, lecz rozłożyliśmy się 
obozowiskiem z walizek, toreb i 

plecaków. Stało się tak gdyż 
musieliśmy poczekać na grupę 
ze Szwecji, która spóźniła się o 
ponad godzinę. Gdy już byliśmy 
w komplecie, zostaliśmy 
spakowani do minibusa razem 
z bagażami. Jazda do prze-
prawy promowej w Gallipoli 
trwała aż do północy. Granicę 
europejsko- azjatycką prze-
kroczyliśmy więc dopiero w 
niedzielę. Rejs przez cieśninę 

Dardanele był dla nas niezapom-
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nianym przeżyciem, choć nie dla 
wszystkich z tych samych 
powodów. Około godziny dru-
giej w nocy zatrzymaliśmy się na 
nocleg w Canakkale. Tam jednak 
również nie obyło się bez odro-
biny przygód. Kiedy obsadzono 
nami pokoje, po trzy osoby w 
każdym, okazało się, że mieliś-
my wyjątkowe "szczęście". Po-
witał nas cały dywizjon ko-
marów (tureckie komary mierzą 
po dwa centymetry), nie było w 
pokoju ani jednego gniazdka, 
więc nie mogliśmy naładować 
baterii w telefonach, a na 
dokładkę okazało się, że nie ma 
ciepłej wody. Z wrażenia 

nastawiliśmy budziki według 
polskiego czasu, więc byliśmy 
na nogach jako pierwsi, około 
godziny piątej 
trzydzieści. Kiedy już 
wszyscy się obudzili, 
pojechaliśmy do miasta 
na śniadanie, oraz by 
pozwiedzać muzeum 
poświęcone pierwszej 
woj-nie światowej. Gdy 
obeszliśmy już 
wszystko, co było w 
Canakkale do 
zwiedzenia, wsiedliśmy 
do minibusa (tym 
razem bagaże pojechały osobno) 
i pojechaliśmy do Troi. Całą 
Troję obeszliśmy bardzo dokład-
nie, robiąc mnóstwo zdjęć. 
Weszliśmy nawet do wnętrza 
rekonstrukcji konia trojańskiego, 

by choć na chwilę poczuć to, co 
czuli Achajowie zdobywający 
miasto. Jedyne, na co narzekała 
damska część wycieczki, to brak 
Brada Pitta wewnątrz 
konia. Żal nam było 
opuszczać Troję, lecz 
musieliśmy odbyć 
jeszcze długą podróż 
wybrzeżem Morza 
Egejskiego do Pazar-
koy, gdzie 
spędziliśmy resztę 
tygodnia. W Pazar-
koy miejscami, 
wokół których 
wszystko się kręci są 
szkoła i główna ulica, na której 

rozstawione są sklepiki 
i kramy. No i oczy-
wiście wielki pomnik 
Mustafy Kemala Ata-
turka. Nasz pobyt w 
tym liczącym zaledwie 
dwa i pół tysiąca mie-
szkańców (jedna 
czwarta ludności 
okręgu wyborczego 
Dębowca) miasteczku 
przeplatany był wy-
jazdami do nieco 

większego Yenice. W obu mia-
steczkach byliśmy witani przez 

wszystkie lokalne osobistości. 
Przy okazji warto wspomnieć o 
tym, że przy każdym spotkaniu, 
przerwie, a nawet w sklepie na 
powitanie serwo-wano nam tra-
dycyjną turecką herbatę, przez 
co niektórzy owego napoju nie 

piją aż do teraz. W Pazarkoy zo-
staliśmy nawet zaproszeni do 
udziału w obchodach dnia repub-
liki. Tego samego dnia po-

jechaliśmy na spacer w góry, by 
spożyć obiad w lesie, na 
świeżym powietrzu. Przedostat-
niego dnia naszego pobytu w 
Pazarkoy malowaliśmy dro-
gowskazy do Warszawy, Sztok-
holmu, Londynu i Ankary, ilu-
strując je wedle własnego 
uznania tym, co kojarzyło nam 
się z Ojczyzną. Później były już 
pożegnania, wymiany adresów i 
e-maili oraz obietnice kolejnego 
spotkania.
Chociaż różnie spędzaliśmy 
czas, chyba wszyscy miło 
wspominamy pobyt na półwys-
pie Azji Mniejszej i tęsknimy za 
poznanymi tam ludźmi.

Paweł Krzywoń - Majewski
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