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Połowinki

„Muchy”

Wstęp

Wstęp
Przed Wami kolejny numer „Ośmiornicy”. Jak zwykle bogaty, tak jak bogate jest życie naszej szkoły. Dla maturzystów zegar tyka coraz głośniej,
więc też głośno i radośnie bawili się na studniówce. Nie tyle głośny, co
doniosły był niedawny koncert charytatywny. A i drugoklasiści obchodzili
swoje połowinki, a jakże – z atrakcjami. No, ale ósemka nie tylko zabawą
stoi. Minęły Targi Edukacyjne, a to znaczy, że rekrutacja tuż tuż, i przyjdzie
nowy narybek. Tylko – dokąd? Czy ósemka ostanie się w starym miejscu?
To ciągle wielka niewiadoma, chociaż decyzja miała być podjęta do końca
lutego.
O tym wszystkim czytajcie i ustosunkowujcie się do zamieszczonych tu
opinii. Życzymy też uśmiechu przy lekturze wypowiedzi nauczycielskich
i uczniowskich z lekcji oraz refleksji nad cytatami z zeszytów i prac klasowych…
redakcja
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Wydarzenia :: Znaczki dla Afryki

Wydarzenia
Znaczki dla Afryki
Od 16 października – Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem
– uczniowie „ósemki”, wspomagając
misje, mogli dołączyć się do akcji
„Znaczki dla Afryki” . Przedsięwzięcie
polegała na wycinaniu z półcentymetrowym marginesem z pocztówek
i listów ostemplowanych znaczków
pocztowych, które następnie zostaną przekazane siostrom klaweriankom. Siostry znaczki wystawią na
aukcjach, a za zarobione w ten sposób pieniądze kupią chleb dla głodujących dzieci w Afryce.

bardzo stare i wartościowe kartki ze
stemplami okolicznościowymi.
Osoby pragnące włączyć się
w akcję mogą przekazywać znaczki uczniom klasy IIa do końca maja.
Myślę, że warto zaangażować się
w tę akcję, ponieważ bez żadnych
nakładów finansowych można pomagać głodującym dzieciom. Więcej
informacji znajdziemy na plakatach
wiszących w łączniku oraz przy zejściu do szatni, jak również na stronie
internetowej znaczek.isidorus.net.
Co 6 sekund na świecie umiera
z głodu jedno dziecko. Wspomóżmy
głodujących!
Beata Szturemska

W zeszłym tygodniu pozbieraliśmy znaczki od klas i w ten sposób
zamknęliśmy pierwszy etap akcji.
W zbiórkę szczególnie zaangażowali
się uczniowie klas Id i IIa. Dzień bez
pytania i kartkówek został przyznany
uczniom klasy IIa, którzy zebrali ponad 1900 znaczków, drugie miejsce
zajęli uczniowie klasy Id (502 znaczki). Godny uwagi jest gest Pani profesor Jolanty Horli, która przekazała na
ten cel nie tylko znaczki pochodzące
z klasera, ale również unikatowe,
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Studniówka
W nocy z 21 na 22 stycznia 2012
roku odbyła się studniówka. Początek zaplanowano o godzinie 19:30.
Tematem balu były kraje świata. Na
parterze było Las Vegas, na pierwszym piętrze Rzym, a na drugim
Paryż. W auli mogliśmy rozpoznać
Wenecję, chociażby po okazałej
gondoli zrobionej przez uczniów.
Około godziny 20:00, po krótkiej
przemowie Dyrektora, rozpoczął
się polonez. Pierwsze pary tradycyjnie składały się z ucznia i nauczyciela. Mimo niedużej ilości ruchów
i sekwencji rozmiary auli i stromość
schodów w ósemce skutecznie
utrudniała uczniom chociażby zachowanie
charakterystycznego
dla poloneza kroku. Na szczęście
P. prof. Nowak czuwał nad przebiegiem całego tańca i dbał o to,
by każda z figur wyszła idealnie.
Następnie zaproszono do walca.
W tym momencie, gdy stałem na
scenie, naprawdę było mi żal butów
studniówkowiczów, ponieważ ścisk
był bardzo duży. Pewna część osób
już po kilku minutach opuściła aulę,
zapewne aby odetchnąć. Gdy za-
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kończono tradycyjną część taneczną, zespół Schatzi Band zaczął
przygrywać do tańców, w których
każdy swoje ruchy zna najlepiej.
W międzyczasie podawana była
kolacja w postaci barszczu i pasztecików. Mimo iż osoby odpowiedzialne za catering bardzo się starały sprostać zadaniu, nie wszyscy
uczniowie dostali ciepły posiłek.
Oprócz tego na stole można było
znaleźć kilka rodzajów przekąsek
oraz sałatek podawanych z chlebem. Chciałbym zauważyć, że nie
tylko w moim przekonaniu były albo
zbyt doprawione, albo zawierały
zbyt dużo cebuli. Do picia były soki,
napoje gazowane, kawa i herbata.
Niekwestionowanym numerem jeden w całym cateringu okazała się
jednak pizza.

Krótko po przyniesieniu tortu dla
nauczycieli w kształcie koniczynki uczniowie wraz z nauczycielami
wrócili do auli, aby mogło rozpocząć się pasowanie na maturzystę.
Klasy trzecie miały przygotować
sentencję łacińską przyświecającą
im przez ostatnie sto dni do matu-
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ry, a potem zaprezentować krótką
część artystyczną. W międzyczasie
wychowawcy klas wypowiadali się
na temat swoich podopiecznych.
Gdy nadszedł czas na rozpoczęcie ceremonii, mimo kilkukrotnych
próśb Dyrektora na początku przemowy, rozentuzjazmowana wydarzeniem, jakim jest studniówka
(domyślam się, że taki był powód),
brać ósemki nie potrafiła się uspokoić, w konsekwencji czego została
zwrócona uwaga na zachowanie
i to uważam za jedną z gorszych
chwil; głównie dlatego, iż myślę, że
w taki dzień nauczyciele są najbliżsi uczniom, a jednak przez chwilę było po prostu nieprzyjemnie.
Na szczęście potem już wszystko
było w jak najlepszym porządku,
gdy kolejni przewodniczący klas
zostawali pasowani oraz otrzymywali koniczynki na szczęście. Oto
sentencje poszczególnych klas.
Osobiście uważam, iż najbardziej trafną przedstawiła klasa IIIg.
IIIa: Per aspera ad astra (Przez ciernie do gwiazd)
IIIb: Aetas dulcissima adulescentia
est (Najmilszym okresem życia jest
młodość)
IIIc: Asinus asiorum in saecula saeculorum (Osioł nad osłami na wieki wieków)
(klasa IIIc zadecydowała, że ta nieoficjalna sentencja o wiele bardziej
pasuje do nich, więc tę mi podali.
Wydaje mi się, że natchnieniem dla
nich była P. prof. Borczyńska)

IIId: Dum vivimus vivamus (Dopóki
żyjemy, używajmy życia)
IIIe: Artes serviunt vitae, sapentia
imperat (Umiejętności służą życiu,
mądrość nimi włada)
IIIf: Artificem commendat opus
(Dzieło chwali mistrza)
IIIg: Ipsa sua melior fama (Lepsi od
swojej reputacji)

Części artystyczne klasy przedstawiały różne, ale w większości
oparte na muzyce. Klasa IIIa pokazała układ taneczny do remixu techno poloneza, taniec P. prof. Borczyńskiej oraz wątpliwe umiejętności
wokalne do piosenki „Volare” jednego z uczniów przedstawiła klasa IIIc.
Klasy IIIb i IIIf połączyły siły i razem
wykonały piosenkę, do której tekst
napisali Mikołaj Cierechowicz i Natalia Wasilewska. Piosenka była też
urozmaicona ciekawym układem
tanecznym. Dwie koleżanki z IIId
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zaśpiewały własną przeróbkę piosenki „Odkryjemy miłość nieznaną”.
Para z IIIe pokazała profesjonalny
taniec towarzyski. Klasa IIIg oprócz
piosenki przygotowała również prezentację „Poranek ósemkowicza
według IIIg”, w której różne osoby
ze szkoły, nie tylko nauczyciele, ale
także jej pracownicy, wypowiadali
się o klasie.
Po wszystkich częściach oficjalnych można już było tylko tańczyć,
ile było sił w nogach. Cała zabawa
zakończyła się około 2., gdyż większość ludzi opuściła już szkołę.
Szkoda tylko, że uczniowie zapomnieli, iż można pomóc w sprzątaniu i widok P. prof. Kaczanowskiego,
który musiał się męczyć przy odnoszeniu krzeseł między piętrami,

Studniówka dla tegorocznych
maturzystów zgodnie z tradycją odbywała się w budynku VIII LO im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Miała miejsce w sobotę 21 stycznia 2012r., czyli dokładnie 104 dni
przed egzaminem maturalnym. Według danych pochodzących z serwisu lazarz.pl bawiło się na niej niemal
trzystu uczniów klas trzecich wraz
z osobami towarzyszącymi.
Tak jak co roku, szkoła na czas
balu studniówkowego zmieniła
się w zupełnie inne miejsce niż to,
które na co dzień widzą uczniowie.
Wszystko po to, by uzyskać niepo-
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naprawdę denerwował. To był drugi
moment, który szczerze uważam za
nieudany.
Podsumowując, uważam, że
studniówka 2012 będzie mile wspominana przez uczestników, mimo
nie do końca dopracowanego cateringu czy kilku niedociągnięć. Ale
na poprawki przyjdzie czas. Obecne
klasy drugie, studniówka 2013 czeka!
Tomasz Liberski

wtarzalną, wyjątkową atmosferę.
Podczas tej studniówki będące synonimem hazardu kolorowe Las Vegas od starożytnego Rzymu dzieliło
tylko 26 schodów. Drugie piętro to
romantyczny Paryż nocą, zaś centrum balu – aula - utrzymane było
w klimacie Wenecji. Przygotowanie ozdób pochłonęło dużo pracy
i czasu, jednak osiągnięto oczekiwany efekt. A wszystko wpisywało
się w myśl przewodnią tegorocznej
studniówki – miasta świata.
Zamiast tradycyjnego DJ-a, pieczę nad akompaniamentem do tańców i wydarzeń w auli sprawował ze-
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spół muzyczny. Przez całe 7 godzin
trwania spotkania mężczyźni dbali,
by młodzież miło spędzała czas.
Puszczane przez nich utwory doskonale się do tego nadawały: wybierali wyłącznie szybkie, rytmiczne piosenki o chwytliwym temacie.
Co więcej, niejednokrotnie sami je
wykonywali. Dzięki temu impreza
zyskała specyficzny charakter, była
bardziej „żywa”. Studniówkę uświetniały też tradycyjne tańce rozpoczynające bal oraz występy uczniów.
Polonez i walc wiedeński przypominały o bogatej tradycji. Była to jedna
z niewielu okazji, w których można
było choć na moment poczuć klimat
balów niczym z „Pana Tadeusza”.
Występy uczniów zaś dostarczyły
dawkę dobrego humoru i ukazały
pomysłowość trzecioklasistów.
Jedyną, która mogła wzbudzać
wątpliwości lub głosy sprzeciwu,
była kwestia jedzenia. Po opisie zawartym w menu uczniowie spodziewali się czegoś innego, niż dostali
faktycznie. Z drugiej strony, dużym
plusem dla firmy cateringowej była
możliwość otrzymania specjalnie

Dnia 21 stycznia 2012 roku w VIII
Liceum Ogólnokształcącym odbyła
się studniówka tegorocznych maturzystów. Przygotowania do tego
jakże ważnego wydarzenia rozpoczęły się już dużo wcześniej. Każda
klasa była odpowiedzialna za ude-

przygotowanej porcji bezmięsnej.
Jedzenie zawierające się w niej
było atrakcyjnie podane, a co najważniejsze – smaczne. Firma nie
sprawiła najmniejszych problemów
z jej dostarczeniem. Kelnerzy niepostrzeżenie i bez hałasu znaleźli
adresata, do którego miała trafić.
Najbardziej miarodajnym wyznacznikiem sukcesu zabawy jest
odczucie ilości spędzonego na niej
czasu. Ogromnym zaskoczeniem
dla mnie było odkrycie faktu, że bal
dobiega końca, gdyż czułam się,
jakby minęły dopiero dwie godziny. Wszystko, co zdarzyło się tego
wieczoru, było pełne wyjątkowości.
Dodatkowego uroku balowi dodawały stojące w auli wiadra zbierające kapiącą z przeciekającego sufitu
wodę. Klasa przyozdabiająca aulę
doskonale sobie z tym problemem
poradziła – wiadra zdobiły zamiast
szpecić. Wszystkie te elementy
sprawiały, że maturzyści spędzili
wspaniały i z pewnością niezapomniany czas.
Lena Zaworska

korowanie auli i korytarzy. Wszyscy
uczniowie bardzo się sprężyli i pokazali, że na wiele ich stać. Każde
piętro było pięknie przyozdobione,
na parterze królowało Las Vegas
ozdobione czerwonymi materiałami, z kapliczką Elvisa, w niej moż-
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na było zawrzeć jednodniowy ślub.
Pierwsze piętro przystrojone w stylu
starożytnego Rzymu, dla którego
charakterystyczna była Fontanna di
Trevi i schody Hiszpańskie. Zaś na
drugim piętrze można było poczuć
się jak w Paryżu, gdzie znajdowało
się Moulin Rouge z cieszącą się popularnością wśród uczniów rurą do
striptizu.
Cała uroczystość rozpoczęła się
w sobotę o godzinie 19:30. Wszyscy uczniowie czekali niecierpliwie
w auli na rozpoczęcie najważniejszego w ich życiu tańca. Po krótkim
przemówieniu dyrektora Marka Greflinga muzyka została puszczona.
Polonez, jak przystało na uczniów
VIII Liceum, został zatańczony
z gracją i wdziękiem. Później maturzyści tańczyli walca wiedeńskiego, niestety, przez wielkość auli nie
wszyscy mieli możliwość zatańczyć
go z równoważnym powabem.

Później wszyscy przenieśli się do
przygotowanych przez firmę cateringową zastawionych stołów. Jednak
ku ogólnemu zdziwieniu nie były
one zapełnione jedzeniem, którego
wszyscy się spodziewali. Szybko
sytuacja została opanowana, gdyż
zdecydowaliśmy się zamówić pizze.
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Gdy tylko ktoś miał ochotę potańczyć, udawał się do auli, gdzie cały
czas grał zespół. Wszyscy bardzo
dobrze się bawili. Około godziny
22 przyszedł czas na oczekiwane
pasowanie uczniów trzecich klas
na maturzystów i przypinanie koniczynek. Później nastąpiła część artystyczna. Każda klasa zobowiązała się do przygotowania krótkiego
przedstawienia. Jedni tańczyli, inni
zaś śpiewali, zabawiając stojącą
młodzież.

Następnie przyszedł czas na sesję zdjęciową, którą wykonywał profesjonalny fotograf. Dziewczyny robiły sobie zdjęcia z odsłoniętymi na
udach podwiązkami. Cały czas czuwała nad nami ochrona chodząca
i przypatrująca się nam. Uważam,
że nie było to konieczne, ponieważ
mogliśmy się czuć cały czas obserwowani.
Gdy wybiła godzina 2:30, studniówka dobiegła końca. Wszyscy
pomagali sprzątać, by w poniedziałek można było normalnie rozpocząć
lekcje. Wieczór minął bardzo spokojnie i bez większych problemów.
Wszyscy bawili się świetnie, gdyż
każdy znalazł coś dla siebie. Była to
na pewno wyjątkowa i niezapomniana noc dla każdego z uczniów.
Julia Kurzawa

Wydarzenia :: Studniówka || Połowinki

Połowinki
27.01.2012 r. w VIII LO odbyły
się subkulturalne połowinki. Oznacza to, że drugoklasiści mają już
na szczęście połowę nauki w tej
szkole za sobą. Ale czy na pewno
na szczęście? Może niestety. Tu
zdania zapewne byłyby podzielone.
Myślę, że większość dopiero za kilka lat stwierdziłaby, że należało powiedzieć niestety. Tak to już z ludźmi
bywa, że doceniają coś dopiero po
pewnym czasie bądź stracie. Z tego
powodu, wydaje mi się, że połowinki zyskają wartość za kilka lat, gdy
z łezką w oku będzie się wspominać
tę wyśmienitą zabawę.
Trzeba jednak przyznać, że impreza dostarczyła sporo radości.
Muzyka pozwoliła się wyszaleć
i rozładować emocję po całym tygodniu szkoły. Można było zamówić
utwór u DJ-a, co sprawiło, że każdy
doczekał się piosenki dla siebie.

Podczas tej imprezy odbył się
międzyklasowy konkurs kankana.
Zwyciężyła klasa IIa, która z niesamowitym humorem podeszła do
tego zadania. „Tancereczki”, które
wyszły na scenę, odegrały wyjątkowo urzekające widowisko i wca-

le nie wymagało to umiejętności
tanecznych czy zgrabnych nóżek.
Mam nadzieję, że tym stwierdzeniem nie uraziłam nikogo. Doceniam poczucie humoru i dystans do
siebie samych. Osoby występujące
zyskały w moich oczach.

Każda klasa otrzymała zadanie,
aby przebrać się za przedstawicieli
subkultury, którą wcześniej wylosowała. Ku mojemu zaskoczeniu,
znaczna część osób, biorących
udział w połownikach, bardzo poważnie potraktowała to zadanie, co
dało zdumiewający efekt. Niektórzy
zmienili się nie do poznania. Według jury najlepiej wyglądała klasa
IIf, przebrana za szalonych chemików. Najwidoczniej podnieśli temperaturę otoczenia, gdy weszli na
scenę się zaprezentować.
Podsumowując, uważam, że zabawa była udana. Pierwszoklasiści,
macie na co czekać!
Aleksandra Kobus
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„Muchy”
3 lutego w piątek odbył się
w naszej szkolnej auli koncert
charytatywny znanej poznańskiej
grupy „Muchy”. Dochód z imprezy został przeznaczony na szczytny cel - pomoc uczniom naszej
szkoły. Koncert rozpoczął się
o godzinie 18.00 i skończył kilka minut po 19.00. Organizacji podjął się
samorząd szkolny.
Trzeba przyznać, że wszystko
było doskonale dopracowane. Przy
wejściu stali ochroniarze, którzy legitymowali każdego i sprawdzali,
czy nikt nie wnosi narkotyków ani
alkoholu. Oprócz uczniów „ósemki”
do naszej szkoły przybyło wielu licealistów z innych szkół oraz kilkunastu studentów.

Koncert rozpoczął krótki występ
mniejszego zespołu, zaś chwilę
później na scenie pojawili się muzycy z zespoły „Muchy”. Od początku
do końca panowała fantastyczna
atmosfera. Wszyscy dobrze się bawili, śpiewając i skacząc w rytmie
rockowych melodii. Niestety, występ
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„Much” nie trwał zbyt długo, po końcowych oklaskach publiczność poczuła niedosyt i zaczęła skandować
tytuł znanej piosenki: „Przesilenie”.
Muzycy po chwili wrócili na scenę,
by jeszcze przez moment pograć
naszym widzom.
Podsumowując, uważam, że
koncert zostawił w nas miłe wspomnienia. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się zaprosić
poznańskich rockowców do naszej
szkoły. Może tym razem pobawią
u nas dłużej. Chociaż nie ma im się
co dziwić, no bo przecież ile można
grać za darmo?
Wojciech Pazda

Wydarzenia :: Targi Edukacyjne

Targi Edukacyjne
Pomimo tęgiego mrozu tegoroczna XVI edycja Targów Edukacyjnych cieszyła się dużym zainteresowaniem. Pawilony, w których
swoją ofertę prezentowało ponad
200 szkół i uczelni z całego kraju i zagranicy w dniach 3-5 lutego
2012, odwiedziło ponad 30 000
osób.
Zdecydowaną większość zwiedzających stanowiły osoby mające
przed sobą wybór nowej szkoły na
wyższym szczeblu edukacji. Zadaniem przedstawicieli szkół było
ułatwienie dokonania tego wyboru
poprzez prezentacje szkół.

W pawilonie 3A znajdowało się
także stanowisko naszej szkoły.
Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Inaczej niż w poprzednich
latach, ulotki informacyjne były darmowe, co na pewno miało wpływ
na szybkie ich rozdanie. Już drugiego dnia skończył się nakład 1000
broszur.

tylko sposobem dystrybucji, ale także informacjami w nich zawartymi.
O ile w poprzednich latach ważnym
elementem promocji naszej szkoły
był budynek, w którym się znajduje
i jego położenie, o tyle teraz (kiedy
przyszłość VIII LO w budynku przy
ulicy Głogowskiej nie jest pewna)
próżno szukać w ulotce jakiejkolwiek wzmianki o nim. Można natomiast przeczytać wiele informacji na temat klas w naszej szkole
i perspektyw na przyszłość z nimi
związanych. W tym roku w VIII LO
pojawią się nowe profile, w tym chemiczna klasa akademicka, w której
przedmiotami wiodącymi będą chemia, matematyka i informatyka.
Podczas targów bardzo dużo
osób pytało przedstawicieli naszej
szkoły o sytuację związaną z budynkiem VIII LO. Od dłuższego czasu
mówi się o możliwości przeniesienia Liceum, jednak do tej pory nie
zapadły żadne decyzje z tym związane. Można zatem ostrożnie sformułować tezę, że prawdopodobnie
VIII LO w roku szkolnym 2012-2013
pozostanie w budynku przy ulicy

Tegoroczne ulotki informacyjne
różniły się od zeszłorocznych nie
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Głogowskiej. Aby przenieść naszą
szkołę przed 1 września, kluczowe
decyzje powinny zapaść już teraz,
albo w najbliższym czasie, a na to
się nie zanosi. Co jakiś czas pojawi
się w mediach temat przenoszenia
VIII LO, jednak najczęściej są to tylko domysły.
Wiele osób pytało także, czy
w naszej szkole mamy do czynienia z wyścigiem szczurów oraz
czy nauczyciele w niej pracujący
są wymagający. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także klasy
akademickie. Wiele osób z „Marcinka” było zdziwionych brakiem klasy
z językiem francuskim na poziomie
rozszerzonym.
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Tegoroczne Targi Edukacyjne
były dobrym miejscem do bliższego
poznania przez uczniów interesujących ich szkół. Następną taką okazją będą „drzwi otwarte” 17 kwietnia
2012.
Maciej Uniejewski

Twórczość :: Piosenka studniówkowa

Twórczość
Piosenka studniówkowa
Wy jesteście mocni, silni – my gorsza rzecz,
I wy macie coś, co byśmy my chcieli mieć.
Co jest warta nasza siła, kreatywność, dobry głos?
My, uczniowie, choć słabiutcy, mamy jeden wspólny los.
Matura to czarna magia dla nas,
Matura wciąż martwi nas na zapas,
Chem., biol., fiz., mat., zanudzamy się od lat.
Jeden test, a już nie wiemy sami
co i jak, wzdychamy godzinami:
Ech! Uch! Och! Ach! Słychać wciąż po całych dniach.
Jeden sprawdzian – znów jedynka, już każdy z was
ma dosyć nas – naukę zacząć już najwyższy czas.
Gorsza rzecz, już teraz ambitniejsza,
Gorsza rzecz, lecz wiedza kompletniejsza
Chem., mat., biol., fiz., matura – banalny quiz.
Lekcje, testy nie są ważne, bo gorsza rzecz
zamiast ocen, uwag, stresów chce wynik mieć,
co by studia wymarzone mogły w końcu zacząć się.
To nieważne w tym momencie, teraz wszyscy bawmy się.
Studniówka to nasza broń skuteczna.
Studniówka – zabawa jest konieczna
Wdzięk, styl, czar, szyk – tym wszystkim żyjemy dziś.
Natalia Wasielewska IIIf
Mikołaj Cierechowicz IIId
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Humor
Cytaty z lekcji
[P]ani prof. M. Aleszczyk:

[P]ani prof. A. Wanot:

[P]: „Piotruś, ale nie skacz mi jak
pchła po mapie!”

W okresie przedświątecznym:
[P]: „Jeśli jeszcze raz się odezwiesz,
to idziesz na parter liczyć bombki”.

[U]: – Ale ja nie mam atlasu!
[P]: – Ale atlas macie w głowie.
[P]ani prof. H. Posadzy:
Przy omawianiu bajek:
[P]: „Jak się jagniątko zachowało?
Jak idiota się zachowało! Kretyn jagniątko”.
[P]: „...co jest niemożliwe do usłyszenia ludzkim okiem”.
[U]: „Te sześć chorób jest jak siedem grzechów głównych”.
Podczas omawiania „Kordiana”
(a dokładniej wątków autobiograficznych Słowackiego w „Kordianie”):
[U1]: – Dlaczego popełnił samobójstwo??
[U2]: – Bo nie chciał żyć.
[P]: – Jak można było napisać:
”Kuba w „Chłopach” był chłopem,
bo jego matka była gospodarką”?!
[U]: – To może ojciec był przemysłem?
[P]: „shut up...my, siadamy”.
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[U]: „Funkcja ma dwa pierwiastki,
z których trzy są dodatnie”.
[U]: „... na przykład przyjmę, że ‚a’ to
jest ‚dź’...”.
[P]ani prof. K. Jankowska:
[U]: – Ma Pani konto na serwisie
randkowym?
[P]: – Nie, a ty masz?
[U]: – ...
[P]: – Bo bym sobie na ciebie założyła...
[P]an prof. A. Kobiałka:
Na poprzedniej lekcji klasa oglądała film katastroficzny „Pojutrze”,
w którym ojciec głównego bohatera wyruszył na misję ratunkową,
w kierunku uwięzionych w bibliotece miejskiej. Seans przerwał dzwonek. Na lekcji następnej:
[U]: – To ten ojciec w końcu doszedł,
czy nie?
[P]: – No oczywiście, że doszedł.
W końcu został ojcem...

Humor : : Cytaty z lekcji || „Humor” zeszytów

[U]: – Skąd Pan bierze te wszystkie
kawały?
[P]: – Szwagier przynosi spod budki
z pi... herbatą.
Przy
sprawdzaniu
(N – nauczyciel):
[N]: – Ignacy Iksiński.
[U1]: – Obecny!

[N]: – Jan Kowalski.
[U2]: – Obc... obc... obcęgi?

obecności

„Humor” zeszytów
• Boryna jest jak średniowieczny
władca.
• Kuba jest chłopem, dlatego jego
zachowanie jest źle odbierane przez
gospodarzy.
• Boryna jako gospodarz nie przejmuje się losem chłopów.
• Kuba i Boryna utrzymują stosunki
na stopie koleżeńskiej.
• Bohaterami „Chłopów” są chłopi,
mieszczaństwo, szlachta i właściciele ziemscy.
• Kuba to gospodarz, bo jego matka też jest gospodarką.
• Mąż w „Nie–Boskiej komedii” to
bohater pozytywistyczny, który odczuwa ból istnienia.
• Pan Młody w „Nie–Boskiej” staje
się erotomanem.
• Gerwazy nawet po śmierci czuł
się sługą Horeszki.
• Gerwazy to prywaciarz.
• Dobrzyński był właścicielem

karczmy i perfekcyjnie prowadził interesy.
• (Maciej Dobrzyński) Był roztropny i cierpliwy. Dodatkowo należał do
szlachty.
• W Wielkopolsce jest dużo linii kolejowych, bo tędy przebiegał szlak
bursztynowy.
• Zamość – słynne miasto baroku.
• Warszawa to słynny ośrodek
kultu religijnego.
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