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LIST OTWARTY
Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami o. w Opolu
Szanowni Państwo,
z niepokojem przyjmujemy spływające do naszej szkoły informacje dotyczące rzekomego
maltretowania młodej kozy na uroczystości pożegnania klas trzecich Publicznego Liceum
Ogólnokształcącego Nr II w Opolu. Poczuwamy się do obowiązku sprostowania
skierowanego do Państwa zgłoszenia.

Zajście, o którym mowa, miało miejsce dnia 29 kwietnia 2016 roku. Zgodnie ze szkolną
tradycją każda klasa druga w żartobliwy sposób żegna klasę trzecią adekwatnego profilu.
Program jest ustalany wraz z wychowawcą danej klasy.

W tym roku klasa III G była ostatnią klasą o profilu matematyczno-geograficznym
w naszej placówce i na własną prośbę skierowaną do Dyrekcji sama organizowała własne
pożegnanie, nie przedstawiając pełnego scenariusza Władzom Szkoły.

Na początku “występu” tej klasy trzech uczniów wjechało samochodem na dziedziniec
szkolny z włączonym kogutem, który emitował światło w kolorze żółtym. Zwracamy jednak
uwagę na to, że nie została użyta syrena i koza nie była narażona na żaden dodatkowy hałas.
Po tzw. części artystycznej, trwającej od jednej do dwóch minut, zwierzę zostało wyjęte
z bagażnika samochodu i poprowadzone przez krótki odcinek dziedzińca w stronę siedzącej
na krzesłach Dyrekcji. Należy podkreślić fakt, iż tłum był subiektywnie głośny, ale nie
rozwrzeszczany - nie głośniejszy niż gwar podczas standardowej przerwy. Sytuacja
uchwycona

na

rozpowszechnianym

zdjęciu

miała

miejsce

przez

dosłownie

moment - chwilowe zaparcie się zwierzęcia było naturalnym odruchem kozy pociągniętej za
obrożę. Koziołek kilkukrotnie przystawał w miejscu lub szedł w innym kierunku. Każdy, kto
kiedykolwiek wyprowadzał psa na smyczy, doskonale wie, że niekiedy niezbędne jest
wskazanie zwierzęciu drogi poprzez lekkie pociągnięcie - co jednak nie jest przejawem
bestialstwa. Koziołek został przekazany Dyrektorowi Szkoły - Panu Aleksandrowi
Iszczukowi, który natychmiast poprosił jednego z uczniów o zaprowadzenie zwierzęcia na
trawnik po drugiej stronie szkoły, który był miejscem cichym i spokojnym. Po zakończeniu
uroczystości jeszcze tego samego dnia koza znalazła nowy dom - trafiła do gospodarstwa
rolnego, w którym nadal przebywa.

Jesteśmy zgodni co do tego, że przyprowadzenie kozy na dziedziniec było przejawem
bezmyślności i nieodpowiedzialności – cech, które nie powinny się przejawiać u uczniów,
którzy właśnie mieli przystąpić do egzaminu dojrzałości. Jako społeczność szkolna
wyrażamy stanowczy sprzeciw dla tego typu inicjatyw i zadbamy o to, by do podobnych
praktyk nie dochodziło w przyszłości.

Reakcja uczennicy lub ucznia, który jest autorem zawiadomienia do TOZ o. w Opolu jest
zgodna z przyjętymi normami społecznymi, aczkolwiek sam ton i nieco przeinaczona treść
nie pokrywa się ze stanowiskiem opinii społeczności szkolnej.

Krzywdzącym jest dla nas – uczniów to, że cały dorobek naszej szkoły, wieloletnia
renoma są podważane wskutek eskalacji medialnej nagonki. Nasi uczniowie są zaangażowani
w działalność obywatelską i społeczną, aktywnie działając w m. in. Polskim Czerwonym
Krzyżu, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, czy
w Stowarzyszeniu „Opolska Grupa Ratownicza”. Podejmują się tam realizacji różnych
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zadań: nauczania pierwszej pomocy – poprzez organizację warsztatów, szkoleń i kursów,
niesienia pomocy osobom starszym, organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
oraz innych akcji. Nasza szkolna młodzież angażuje się również w działalność charytatywną
w akcjach takich jak m. in. : Szlachetna Paczka, zbieranie żywności dla schronisk dla
zwierząt, Koncert „Mikołajkowy” dla młodszych dzieci, wsparcie dla dzieci z domów
dziecka lub coroczne Koncerty Charytatywne „Dwójka Dzieciom”. W ciągu 9 edycji tych
wydarzeń muzycznych nasza szkoła przekazała ponad 140 tys. złotych na leczenie chorych
dzieci.

Stajemy w obronie Grona Pedagogicznego zwłaszcza Dyrekcji reprezentowanej przez
Dyrektora Aleksandra Iszczuka, który wobec zaistniałej sytuacji zachował się stosownie.
Wyrażamy sprzeciw dla nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, jednak stanowczo
dementujemy pogłoski o rzekomym dręczeniu zwierzęcia. Zwracamy się z apelem do
mediów o nierozpowszechnianie niesprawdzonych i nieprecyzyjnych informacji.

Z wyrazami szacunku
Uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr II w Opolu
Nie wyrażamy zgody na publikowanie naszych nazwisk, imiona i nazwiska wyłącznie do
wiadomości TOZ o. w Opolu i Redakcji.
Do wiadomości:
1) Opolski Kurator Oświaty;
2) Prezydent Miasta Opola;
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