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Szanowny Panie Dyrektorze!

Piszę do Pana, ponieważ czuję się bezradny wobec tego, co muszę obserwować na co dzień w
szkole. Ręce mi opadają, kiedy po raz kolejny jestem świadkiem antyżydowskich nastrojów i
haseł, żywcem wziętych z przemówień nazistowskich przywódców z pierwszej połowy
20tego wieku.
Na lekcji WF-u uczeń, który stoi zaledwie 2 metry od nauczyciela, krzyczy:
„ARBEIT MACHT FREI!!!” albo „ŻYDUCHY DO KOMORY!!!” – nauczyciel wzrusza
ramionami, przecież to nic niezwykłego, i tak zaraz usłyszy dokładnie to samo od innego
ucznia.
Lekcja DK. Temat: Holokaust. Mimo omawianych dramatycznych i drastycznych wydarzeń i
tak zewsząd dobiegają ciche komentarze: „ZASŁUŻYLI SOBIE” „NO I DOBRZE ZROBIŁ
NASZ DROGI FUHRER”.
No ale co można z tym zrobić? W końcu nie da się na każdej przerwie i lekcji objąć każdego
ucznia ścisłym nadzorem. Można jednak zrobić wiele, by zapobiegać rozprzestrzeniającej się
”modzie” na nazistowskie zachowania. Zwracam się z prośbą, aby uświadomił Pan
nauczycielom i pedagogom skalę problemu – nie można przechodzić obojętnie wobec tak
ewidentnego naruszenia zasad moralnych i etycznych. Tym uczniom trzeba uświadomić, że
głosząc takie poglądy otwarcie propagują zło, trzeba im jasno powiedzieć że dla nazistów i
faszystów nie ma miejsca szczególnie w szkole, której patronem jest Ojciec Święty Jan
Paweł II.
Proszę o wsparcie pedagogów, nauczycieli i wychowawców, proszę także o jak
najszybszy apel do uczniów, oraz o użycie wszelkich dostępnych środków aby zapobiec tej
okropnej sytuacji – szczególnie w okresie, w którym wspominamy zmarłych – także tych,
którzy zginęli w ten sposób, z jakiego teraz ich potomkowie sobie obrzydliwie żartują.

Proszę o jak najszybsze rozpatrzenie tej rażącej kwestii.
Z poważaniem
Stanisław Szeląg Klasa 1B
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ZMARŁ TADEUSZ MAZOWIECKI
28 Października odszedł Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier wolnej
Polski. Przypominamy, kim był i czego dokonał.
Urodził się w 1927 roku w Płocku. Był Polskim
mężem stanu i publicystą, współzałożycielem i
redaktorem naczelnym wielu pism, między innymi
miesięcznika „Więź” i „Tygodnika Solidarność”.
Był współzałożycielem i członkiem zarządu
warszawskiego KIK-u, czyli środowiska, z którego
wywodzi się nasza szkoła.
W sierpniu 1980 roku wraz z Bronisławem
Geremkiem przyłączył się do strajku w Stoczni
Gdańskiej stając na czele ekspertów, którzy doradzali
strajkującym. Po podpisaniu Porozumień
Sierpniowych był głównym doradcą Lecha Wałęsy i władz Solidarności. Po
wprowadzeniu Stanu Wojennego 13 grudnia 1981 został uwięziony przez
komunistów. Zwolniono go jako jednego z ostatnich, po ponad roku.
Był jednym z twórców porozumień Okrągłego Stołu, które doprowadziły do
częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989.
Po tryumfie Solidarności 19 sierpnia 1989 roku został premierem. Wkrótce
potem wygłosił słynne expose, w trakcie którego zasłabł. Jego rząd w krótkim
czasie przeprowadził wiele istotnych reform – gruntownie zmieniono ustrój
polityczny i konstytucję. Pozwoliło to na wprowadzenie „Planu Balcerowicza”,
który całkowicie przebudował gospodarkę.
Po przegranych wyborach prezydenckich ustąpił z funkcji premiera. W 1994
założył i kierował Unią Demokratyczną, a potem Unią Wolności.
W 1992 roku jako specjalny wysłannik ONZ w byłej Jugosławii badał zbrodnie
wojenne popełnione przez wszystkie strony konfliktu.
Od kilku lat był doradcą prezydenta Komorowskiego.
Jednym słowem: to jemu zawdzięczamy obecny kształt wolnej Polski.
W imieniu gazetki szkolnej – Jan Szeląg
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KULTURA
PREMIERY W KINIE
Nadchodzący tydzień (4-10 listopada) będzie prawdziwą ucztą dla fanów kina.
W kinach już możemy oglądać „Grę Endera”. 8 listopada na ekrany wejdą
równocześnie: „Thor: Mroczny Świat”, „Kapitan Philips” oraz „Wyścig”. Żeby
ułatwić Wam wybór, krótko streściliśmy wyżej wymienione filmy.
Gra Endera (Ender’s Game) – Film Gavina Hooda stworzony
na podstawie bestsellerowej powieści Orsona Scotta Carda.
Jest rok 2070. Ludzkość zagrożona (kolejną) inwazją obcych
próbuje do niej nie dopuścić - szkoli dzieci na kosmiczną elitę
wojenną. Wśród nich jest wyjątkowo uzdolniony Ender, główny
bohater filmu. Na drugim planie chłopca „wspierać” będą
wielkie postacie kina – Harisson Ford i Ben Kingsley

Thor: Mroczny Świat (Thor: The Dark World) - Kontynuacja
historii o mitycznym herosie, Thorze. Podczas gdy próbuje on
zaprowadzić pokój we wszechświecie, na jego drodze staje
starożytna rasa dowodzona przez mściwego Malekitha. Thor
musi powrócić na Ziemię, by ocalić świat i uratować
najbliższych.

Kapitan Philips (Capitain Philips) – Film biograficzny
opowiadający historię porwania przez somalijskich piratów
amerykańskiego frachtowca. Statku i załogi próbuje bronić
tytułowy Kapitan Philips, grany tu przez Toma Hanksa. Jednak
piratom udaje się wejść na pokład, a kapitan traci kontrolę nad
statkiem.

Wyścig (Rush) – Film oparty na faktach. Opowiada o historii
kierowcy rajdowego Formuły 1, Nikiego Laudy, który po
poważnym wypadku wraca na tor i staje do rywalizacji z
największym rywalem – Jamesem Huntem (Chris Hemsworth)
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ZADUSZKI Z BALLADĄ
ZDJECIA 2012
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