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Wiosna za pasem. Słońce świeci, ptaki śpiewają, dni się wydłużają. Równocześnie
jednak wydłuża się pandemia, weszliśmy w kolejny lockdown i coraz głośniejsze są głosy
sugerujące, że przed wakacjami w ławkach sal lekcyjnych VIII Liceum nikt już nie zasiądzie.
Cóż, nie wiem, co się wydarzy i pewnie niewiele mogę z tym zrobić. Ale jest coś, co mogę
zrobić: mogę złożyć na Wasze, Szanowni Czytelnicy, ręce wiosenny numer „Ośmiornicy”.
Mam nadzieję, że Kronika Ósemki rzuci wesoły promień światła na szarą, sterylną
rzeczywistość. Z tą nadzieją życzę miłego czytania.

Józef Owecki

redaktor naczelny
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Życzenia z okazji Wielkiej Nocy

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Święta Wielkiej Nocy są świętami nadziei. Wspominane w tym czasie
Zmartwychwstanie Chrystusa, podobnie jak spopularyzowana w naszej kulturze symbolika,
mówią o nowym życiu, nowym początku. Z pewnością w świecie rozdartym przez walki
i niezgodę, opanowanym przez pandemię i wszechobecną wrogość między ludźmi,
krzepiąca jest nadzieja na to, że, cokolwiek się stało, zmiana na lepsze jest możliwa. I takiej
zmiany na lepsze: w codziennym życiu i w relacjach z najbliższymi i przyjaciółmi, życzymy.
Niech piękno rodzącej się wiosny będzie dla nas wszystkich powodem do radości.

redakcja wraz z opiekunem
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ŻYCIE
SZKOŁY
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Matura próbna za nami - co mówią maturzyści?

Matura... to słowo siedziało w głowach licealistów z rocznika 2002 co najmniej przez
ostatnie trzy lata. Kilka tygodni temu stanęli oni przed próbą generalną – maturą próbną
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jakie były ich odczucia?

„Wszystkie matury przygotowane przez CKE rzeczywiście spełniały nowe
wymagania. Nie pojawiły się zadania wykraczające poza nowy zakres materiału. Według
mnie jednak, poziom tych matur był zbliżony do tych z poprzednich lat. Trudniejsze
zagadnienia z każdego przedmiotu, które oznaczono jako takie, które nie pojawią się na
maturze, zastąpiono innymi zadaniami

o podwyższonej trudności z zagadnień w zakresie matur.” - mówił jeden z maturzystów.
Rzeczywiście, zmiany w warunkach przeprowadzania egzaminu dojrzałości były znaczne.
Przede wszystkim dzięki zniesieniu matur ustnych – ale też w podstawie programowej.
Wystarczy wspomnieć o bryłach obrotowych, które jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki przyjaznej uczniowi dobrej wróżki zniknęły z – interesujących przecież wszystkich –
arkuszy maturalnych z matematyki.

„Zadania były "do zrobienia" - na pewno łatwiejsze od niektórych ze sprawdzianów”,
a same matury „wydawały się całkiem proste”, jak twierdzą maturzyści. Przy okazji tak
ważnego wydarzenia nie mogło jednak zabraknąć stresu, jak wspominał jeden
z przystępujących do egzaminów: „ można było się nieźle przestraszyć […] gdy w ferworze
pisania spojrzało się na nieprzestawiony zegar w sali”.

Ale nie tylko o tym mówili nam trzecioklasiści. Według nich „bez wątpienia
najlepszym elementem próbnych matur była możliwość spotkania się z Klasą”.
Rzeczywiście, wszyscy tego potrzebujemy, szczególnie, że „kto wie, czy następnym razem
[nie] zobaczymy się dopiero na "prawdziwej" maturze?”.

Wszystkim maturzystom życzymy jak powodzenia, kiedy nadejdzie czas właściwego
egzaminu dojrzałości. Trzymamy za Was kciuki!

Józef Owecki
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Dzień Kobiet i jego historia

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest świętem oficjalnym w wielu państwach, między
innymi Rosji, Wietnamie i Czarnogórze, a w niektórych krajach np. w Chinach i na
Madagaskarze, przeznaczonym tylko dla kobiet. Tradycyjnie mężczyźni dają swoim matkom,
żonom i koleżankom kwiaty i drobne prezenty, by uczcić kobiety i ich rolę. Są oczywiście
pewne różnice w celebrowaniu tego święta w zależności od miejsca na świecie, ale jedyne
co się liczy wtedy to płeć piękna.

Pierwsze obchody dnia nazywanego wtedy narodowym dniem kobiety odbyło się 28
lutego 1909 roku w Nowym Jorku i było zorganizowane przez Socjalistyczną Partię Ameryki.
Uczczono wtedy protesty odbywające się w poprzednim roku, na których walczono
o skrócenie godzin pracy, równą płacę i prawa wyborcze dla kobiet.

Drugim ważnym wydarzeniem związanym z historią tego święta była
Międzynarodowa Konferencja Pracujących Kobiet w Kopenhadze w 1910, podczas której
Clara Zetkin zaproponowała, by święto stało się międzynarodowym. Sto kobiet zebranych
z siedemnastu państw jednogłośnie zagłosowało za i już w następnym roku w Austrii, Danii,
Niemczech i Szwajcarii zaczęto obchodzić Dzień Kobiet. Działo się to 110 lat temu.

Zetkin nie proponowała konkretnej daty na święto. To prowadzi nas do kolejnego
wydarzenia, czyli rewolucji lutowej w 1917 w Rosji, za której początek uznaje się 8 marca,
kiedy pracownicy fabryk maszynowo-metalurgicznych w Petersburgu, w tym kobiety,
zastrajkowali o podwyżkę. Później do haseł protestu dołączono chleba i pokoju. Niedługo
później obalono cara, utworzono rząd tymczasowy i nadano prawa wyborcze kobietom.
Uznając zasługi płci pięknej w „wielkiej wojnie ojczyźnianej”, Lenin uznał niedługo później
8 marca Dniem Kobiet.

Święto było uznawane głównie przez socjalistyczne i komunistyczne kraje aż do
1967, kiedy to zachodnie ruchy feministyczne zaadaptowały je. Dekadę później, w 1977,
ONZ postanowiła uczcić ten dzień, a od 1996 roku zaczęto co roku wybierać temat (ang.
Theme) Dnia Kobiet, wtedy był to „Celebrating the Past, Planning for the Future”, a w tym
roku wybrano „Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world”.
Tematy zwracają uwagę na problemy dotyczące tylko (głównie) kobiet, takie jak nierówny
dostęp do edukacji ze względu na płeć na świecie.

Z okazji Dnia Kobiet 2021 życzę wszystkim Paniom wszystkiego najlepszego.

Mateusz Puk
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PLAKATY
PRZYGOTOWANE NA

DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO
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Plakaty wykonali: Elwira Szymbarewicz, Paweł Waligóra i Jan Mierzejewski

11



OŚMIORNICA

Uczennica naszej szkoły, Patrycja Wasielewska, pracująca pod opieką P. prof. Hanny
Posadzy-Tomczak, znalazła się w gronie laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół średnich „LITERACKI
SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW” pod patronatem honorowym Posłów na Sejm
RP: Izabeli Leszczyny i Andrzeja Gawrona, Ministra Edukacji i Nauki, Wojewody Śląskiego,
Śląskiego Kuratora Oświaty, Starosty Lublinieckiego. Patrycji serdecznie gratulujemy, a jej
utwór zamieszczamy poniżej.

Samotność

Cisza

Usta nie spotykają słów

Oczy nie widzą ratunku

Dźwięk respiratora zakłóca agonię

I tylko jedno pytanie

Czego Ci trzeba?

Nie uwierzysz

Człowieka

Patrycja Wasielewska
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ZE
ŚWIATA
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Rozmowa z Janem Drobczyńskim, liderem

amatorskiego studia filmowego Zielona Trawka

Czym właściwie jest studio filmowe Zielona Trawka Pictures? Skąd wziął się pomysł
i niekonwencjonalna nazwa?

Zielona Trawka Pictures to przede wszystkim grupa starych przyjaciół. Każda kolejna
produkcja jest dla nas pretekstem do następnego spotkania. Wszyscy od dawna jesteśmy
zafascynowani kinem i jego historią. Być może właśnie ta fascynacja przyczyniła się do
powstania naszej grupy filmowej. Od ponad trzech lat tworzymy krótkometrażowe filmy
fabularne, dokumenty, relacje i projekty eksperymentalne różnego rodzaju. W styczniu 2018
roku założyliśmy kanał YouTube, na którym publikujemy część naszych produkcji. Są różne
wersje historii powstania naszej nazwy. Prawda jest taka, że pewnego dnia zobaczyliśmy
piękne pole zielonej trawy.

Zajmujecie się przede wszystkim produkcją filmów krótkometrażowych. Który uważasz za
największy sukces, który najlepiej wspominasz?

Każdy kolejny film jest nowym doświadczeniem. Przy pracy nad naszymi produkcjami
zawsze uczymy się czegoś nowego, a jest jeszcze tego bardzo dużo. Naszym największym
osiągnięciem prawdopodobnie jest stworzenie filmu „Waterkill” na Festiwal Malta 2020, który
premierę miał ostatniego lata w Kinie Muza. Najlepiej wspominam nasze najbardziej
osobiste produkcje. Pastisz westernu, czyli „Buszujący w bobie”, to film, do którego cały
czas razem wracamy. To zdecydowanie jedna z produkcji Zielonej Trawki, którą najlepiej
wspominam.

Ty sam masz już kilkuletnie doświadczenie w tworzeniu i reżyserowaniu filmów. Na co
przede wszystkim zwracasz uwagę w procesie tworzenia?

Każdy zakończony projekt to ogromna lekcja. Efekt finałowy podpowiada mi, na który
element naszej pracy zwrócić uwagę następnym razem. Tworzenie filmów to jedno
z najtrudniejszych twórczych zajęć. Wiem, że bez dobranej drużyny nigdy niczego nie
stworzymy. Zwłaszcza jeśli chodzi o film, w którym każda osoba jest równie ważna. Obecnie
przede wszystkim zwracam uwagę na zdjęcia. To element, który w filmach mnie najbardziej
fascynuje. Pokazywanie rzeczy, emocji, historii obrazem.
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Jako człowiek, który w Zielonej Trawce realizuje swoją pasję, co powiesz uczniom VIII LO?

Co mogę powiedzieć uczniom VIII liceum? Ja tylko próbuję tworzyć filmy i oczywiście
spełniam w ten sposób swoje pasje. Gońcie swoje prawdziwe marzenia i oglądajcie więcej
dobrego kina. Andriej Tarkowski, Paolo Sorrentino, Lars Von Trier, Krzysztof Kieślowski
i Pedro Almodóvar czekają. Gorąco zapraszam wszystkich na kanał Zielona Trawka
Pictures. Wcześniej wspomniany „Buszujący w bobie”, „Lockdown” lub „Kobieta karmiąca
kaczki” to tytuły odpowiednie, żeby rozpocząć filmową przygodę z nami.

wywiad przeprowadził Józef Owecki
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“Ninja z Poznania: Legenda Rybomena”

- recenzja

„Ninja z Poznania” to krótkometrażowa produkcja amatorskiego studia filmowego Zielona
Trawka Pictures. Utwór opowiada o przygodzie samozwańczego poznańskiego bohatera,
który na swojej drodze napotyka godnego siebie oponenta.

Film trwa niecałe 7 minut, toteż nie należy się po nim spodziewać wielowątkowej fabuły
rozbudowującej historie i motywacje głównych bohaterów. O tytułowym protagoniście nie
wiemy wiele więcej niż to, że jest wyszkolonym wojownikiem ninja i cytując jedną
z przepytywanych w filmie osób: „w sumie to tylko lata w obcisłych czarnych gaciach”.
Podobnie groźny Rybomen, szef gangu rybnych zbirów, choć grozi przejęciem miasta,
w swych czynach ogranicza się do kradzieży torby przypadkowego przechodnia.

Co w takim razie ma nam do zaoferowania opowieść o wojowniku, który zakrywał twarz, nim
było to jeszcze modne? Film jest po prostu na swój głupi sposób zabawny! Dzieło Zielonej
Trawki pełne jest komicznie wyolbrzymionych efektów dźwiękowych i śmiesznie odegranych
postaci. Idealnie ukazuje to scena potyczki dmuchającego bańki mydlane ninjy
z niebędącym w stanie dobyć swojej broni zbirem Rybomena. W tych kilku ujęciach zawiera
się też sedno całej produkcji. Autorzy bawią się, wprowadzając absurd między koncepty
z klasycznych filmów akcji, tworząc w ten sposób niewymagającą niczego od widza
komedię.

Od strony technicznej film jest bardzo dobry, choć widoczne są pewne niedociągnięcia.
Momentami przejściom brakuje płynności, co najbardziej widoczne jest w scenie pościgu.
Jednakże nadrabiane to jest świetnymi ujęciami i niesamowitymi scenami w zwolnionym
tempie.

„Ninja z Poznania: Legenda Rybomena” jest dobrym filmem. Nie opowiada co prawda
żadnej niezwykłej historii, lecz nie taki był jego cel. Zgodnie za to ze swoim założeniem
rozśmiesza widza pełną akcji i komizmu przygodą zamaskowanego wojownika, bohatera
Poznania.

Marcin Dudziak
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“Spiritum” - recenzja

„Spiritum” to film krótkometrażowy stworzony przez Zielona Trawka Pictures. Zalicza się do
gatunku filmów grozy. Wziął nawet udział w festiwalu filmów grozy „FilmSteria”. Opowiada
o dziewczynie i jej spotkaniu z sektą.

Niestety, nie mogę powiedzieć, że film mnie zainteresował. Od razu widać, że twórcom
zdecydowanie brakuje środków do tworzenia filmów, do czego otwarcie się przyznają,
wspominając w opisie filmu o budżecie. Nie jest to jednak problem. Twórcy sprytnie go
omijają, wybierając temat niewymagający olbrzymich nakładów finansowych.

Początek filmu nie budzi zastrzeżeń. Dziewczyna poznaje chłopaka. Większość filmu
ukazuje wzajemne relacje między nimi i to, jak powoli zbliżają się do siebie. W tej części nie
dzieje się nic specjalnie emocjonującego, ale nie uważam, żeby powinno, ponieważ napięcie
należy budować powoli. Nie mam szczególnie do czego się przyczepić, jeśli chodzi ten
pierwszy fragment. Złośliwi wytknęliby może grę aktorską, ale ja uważam, że i tak jest dużo
lepsza niż w większości amatorskich filmów o podobnym budżecie. Jedyny mały problem,
jaki dostrzegam, to jakość dźwięku, ale zważywszy na budżet filmu, muszę przyznać, że
dźwięk wypada nie najgorzej. Jestem w stanie wybaczyć. Nie każdy przecież może sobie
pozwolić na filmowy mikrofon z najwyższej półki. Mimo wszystko uważam, że pierwsza
część jest wykonana solidnie.

Uwagę zwracam jednak na końcówkę filmu, która powinna być punktem kulminacyjnym
i teoretycznie nim jest – dziewczyna napotyka przecież wyznawców sekty. Niestety, tempo
akcji wcale nie przyspiesza, czasu między cięciami jest za dużo, ujęcia w dużej części
statyczne, a w tle leci powolna ambientowa muzyka. Jedynym elementem, który podnosi
tętno, są przeraźliwe okrzyki sekciarza, które trwają jedynie przez 10 sekund. W tym
segmencie filmu występuje również największy zwrot akcji – chłopak współpracuje z sektą
i uderza dziewczynę w twarz. To wydarzenie jest jednak zbyt słabo zakomunikowane, nie
pomaga w tym fakt, że jest ciemno i nie do końca widać, co się dzieje. Choć muszę
pochwalić zespół za dobrze odegrane uderzenie. Czuć w nim siłę, a efekt dźwiękowy nie
brzmi tanio.

Na koniec dostajemy kilka ujęć ogniska i sekciarzy maszerujących z pochodniami. Jeden
z nich niesie ciało dziewczyny. Te sceny stanowią rozwiązanie akcji, co częściowo
uzasadnia ich masakrycznie długi czas trwania. Jednak przez brak powiązań
przyczynowo-skutkowych i szczególnie nakreślonej chronologii nie są ciekawe.

Po napisach końcowych pojawia się scena, na której widać portrety dziewczyn. Niektóre
skreślone, a inne nie. Budzi to jakąś ciekawość i pozwala snuć teorie dotyczące tego, co się
tam tak naprawdę wydarzyło.

„Spiritum” to w dużej mierze solidny film, jednak nie na tyle dobry, by zainteresować na
dłużej.

Paweł Waligóra
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“Czas na małe śniadanko” - recenzja

Film krótkometrażowy pt. “Czas na małe śniadanko” autorstwa Zielona Trawka
Pictures opowiada historię dwóch współlokatorów. Najprawdopodobniej mają kłopoty
finansowe, ponieważ obrazki na ścianę wbijają na cyrkiel, a na śniadanie jedzą łyżeczką
serek Almette. Po krótkim wprowadzeniu dochodzi do starcia: Kubuś ubrany w ogrodniczki
mówi, że sprzedał patelnię, by mieć pieniądze na nowy samochód. Chłopak w fartuchu,
Michał, przez chwilę nie dowierza. Była to jego ulubiona patelnia. Później informuje Kubusia,
że nie mogą już razem mieszkać. Emocjonalne reakcje pod koniec filmu sugerują, że
bohaterowie byli ze sobą bardzo związani.

Gra aktorska jest na wysokim poziomie. Całkiem autentycznie zostały zagrane
emocje, takie jak rozpacz, zawód czy zachwyt wspomnianym już serkiem. Muzyka jest
dopasowana do klimatu scen. Artyści zasługują na uznanie, zwłaszcza że, jak sami piszą,
“filmy nie dają nam przychodu, za to sama ich produkcja kosztuje nas niemało poświęcenia”.
Pomimo że nie bawi mnie humor autorów scenariusza, dostrzegam ich potencjał jako
twórców. Z pewnością tego rodzaju “self-made” studio filmowe jest fantastycznym sposobem
na rozwijanie swoich pasji związanych z aktorstwem i kinematografią.

Aleksander Kamiński
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TWÓRCZOŚĆ
ÓSEMKOWICZÓW
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J.H. Witajcie! Kółko Wierszokletów Ósmego Liceum mówi „dzień dobry”. Dzisiaj spotykamy
się po raz trzeci i po raz trzeci rozmawiamy o poezji klasyków.

B.K. Ja bym po prostu powiedział „cześć”.

A.M. Może kiedyś będzie ci dane otworzyć spotkanie kółka.

B. Może jak Janek skończy osiemdziesiątkę.

J. Wszystko przed nami.

A. Jak się dzisiaj czujecie?

J. Jestem zmęczony.

B. Czym?

J. Nie wiem. Życiem? Nieważne, bierzmy się do poetów.

A. Kto dzisiaj?

B. To nie ty powinnaś wiedzieć?

A. Tak, tak, żartuję. Na poprzednich dwóch spotkaniach spotykaliśmy się z romantykami.
Nasze opinie o nich z punktu widzenia idei i filozofii są co prawda podzielone...

B. Naprawdę?

A. No, a nie?

B. W sensie, ktoś ich lubi?

J. Zależy, o których ideach i postaciach mówisz...

B. Relatywista.

J. Tak. Zależy...

B. A ty, Ala?

A. Ala? Nigdy mi tak nie mówiłeś...

B. Przepraszam...

A. Nie, no, w porządku...

20
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J. Ehm, może ja... powinienem sobie pójść?

A. Co?

J. Nic, nic. Mówiłaś o romantykach.

A. Tak. Tak. Możemy się z nimi nie zgadzać, ale szanujemy ich warsztaty. Z jakiegoś
powodu romantycy są nazywani wieszczami, prawda?

B. Prawda. Mimo wszystko, chyba wszyscy się ucieszymy z możliwości pogadania o kimś
innym.

A. O kimś zupełnie innym, o człowieku pochodzącym z epoki będącej zaprzeczeniem
romantyzmu.

J. Nie mogę się doczekać. Kogo gościmy?

A. Adama Asnyka.

J. Ale... Asnyka?

B. Nie kojarzysz?

J. Jasne, że kojarzę. Asnyk jest super, bardzo go szanuję.

B. Bo pisał sonety?

J. Nie tylko. Znaczy, nie tylko pisał sonety i nie tylko dlatego go szanuję. Co się śmiejesz?

B. Nic, nic.

J. Ja nie piszę tylko sonetów!

A. Przestańcie! Bez względu na to, co pisze Janek, Asnyk rzeczywiście pisał sonety, chociaż
nie tylko. Czy dobrze zrozumiałam, że masz jakiś problem z jego nieromantycznością?

J. Wiecie, Adaś sam się nazywał „poetą czasów niepoetyckich”.

B. Adaś Asnyk?

J. No, a jaki?

B. Myślałem, że nasz.

J. Micek?
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B. No.

J. On jest nasz?

B. O jejku, w sensie patron szkoły.

A. Przestańcie. Co z tym określeniem?

J. Zobacz, on się sprzeciwia pozytywizmowi. Chce mimo wszystko być poetą. Chociaż
pozytywizm nie bardzo lubi poetów, Asnyk chce nim być. Tak to przynajmniej brzmi.

B. No, ale gdyby nie był poetą, to byśmy o nim nie mówili. Chyba że kiedyś pogadamy
o prozie...

A. Na razie gadajmy o Asnyku. Czołóweczka.

KÓŁKO WIERSZOKLETÓW

cz.3

SONETAMI ŚWIAT STOI,
SONETAMI ŚWIAT PRZEMIJA

B. Co to za tytuł?

J. Nie podoba ci się?

B. Nie rozumiem go. Jest za długi i nie pasuje. Zresztą mówi coś o tym, kto go wymyślił.

J. Daj spokój.

B. A nie?

J. Po prostu daj spokój.

A. Jak już Asnyk, to sonet. Wybraliśmy sonet „Nad głębiami”, numer dwunasty.
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B. Że dwunasty wiersz tak tytułowany?

A. Tak. W sumie było ich trzydzieści. Chyba, bo na tej stronie, na której to znalazłam, nie
było wszystkich numerów.

B. Trzydzieści i jeden tytuł? To niezbyt kreatywnie...

J. Czemu? Tytuł spina wiersze. Alicja, one wszystkie są takie same? W sensie, o tym
samym?

A. Nie wiem. Wybrałam na chybił trafił, akurat ten dwunasty.

B. Super!

A. Co? Uważam, że kunszt poety powinien objawiać się w całości jego twórczości, a nie
tylko

w jednym rajdzie Bellerofonta. A jak ty byś zrobił?

B. Tak samo.

J. Przywołajmy więc utwór Adama Asnyka „Nad głębiami XII”

B. Powiedziałeś „duże iks duże i duże i”?

J. No, w druku będzie wyglądało jak rzymska dwunastka.

B. Fajnie.

Adam Asnyk „Nad głębiami XII”

Wzniosłe dążenia, szlachetne pobudki,

Rozpaczne walki, zgliszcza i cmentarze,

Róże miłości, uczuć niezabudki

I ukochanych jasne przedtem twarze -

We mgłach przeszłości nikną jak sen krótki...

A czas powoli w pamięci zamaże
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Najdroższe rysy i najcięższe smutki

I echa wspomnień zgłuszy w dziennym gwarze.

Na próżno serce chce zatrzymać w głębi

Gdy szron jesienny kurczy je i ziębi -

Wdzięczne obrazy błogości dziecięcej;

Próżno chce wskrzeszać bieg minionej chwili

I tych, co z nami wspólnym życiem żyli:

To, co już przeszło, nie powraca więcej!

A. Ojejku, nie wiem czy powinnam powiedzieć memento mori czy panta rhei.

B. Może panta mori?

A. Wszystko umiera?

J. Założę się, że to tak nie brzmi. Łacina jest podobno szalona, jeśli chodzi o deklinację.

B. Znam jeszcze jeden język, który jest szalony, jeśli chodzi o deklinację.

J. Słusznie, trzeba się cieszyć, że nie jesteśmy obcokrajowcami uczącymi się polskiego!

B. Ci to dopiero mają przerąbane.

A. Przestańcie...

B. Dlaczego?

A. Och, przepraszam. Ja tak z przyzwyczajenia. Sprawdzałam tę łacinę...

J. I co?

A. „Panta mori” tłumacz Google tłumaczy jako „śmierć panta”, a „wszystko umiera” to po
łacinie... „quae perit”, jakkolwiek to się wymawia. Dacie w druku prawidłowo, prawda?
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J. Zobaczymy...

A. Jak to zobaczymy?

J. No, zobaczysz, jak otworzysz stronę szkoły, zakładkę „Ośmiornica”, klikniesz na
odpowiedni numer...

B. Nie próbuj, Ala. Z nim nie wygrasz.

J. Właśnie. Nie próbuj, Ala.

A. Zamknij się.

J. Auć.

B. Czytelniku, nie sądź, że on naprawdę się tym przejmuje. Przeciwnie, właśnie się śmieje,
drwi sobie z przyjaciół, chociaż pewnie nie umieści tego w sprawozdaniu.

A. Może przejdziemy do Asnyka?

B. Tak, zróbmy to.

A. Jak mówiłam, wszystko, co cenne, przemija.

B. Tak, nawet to, co jest bolesne. Nawet walki, cmentarze, wszystko przemija.

A. Rozpływa się we mgle, czyli przemija powoli, niezauważalnie... przestaniesz się śmiać!?

J. Tak, tak, już przestaję.

B. Co było takie śmieszne?

J. Wy dwoje...

A. Nieważne. Wracając, widzicie to, prawda? Czas powoli zamazuje nam wspomnienia...

B. Zagłusza je, chce je zakrzyczeć...

J. Nawet jeśli chcemy zatrzymać te wspomnienia, to nie uda nam się.

A. Właśnie. Starość, czyli ten szron, ta jesień, nie może współistnieć ze wspomnieniami
sielskiej błogości naszej młodości.

B. Nawet nie czuję...

J. Kiedy rymuję!
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A. Tak? A, faktycznie. Ale nie chodzi tylko o te sielanki, zobaczcie, smutki też są
zamazywane, nie? Każda chwila, dobra czy zła...

J. Ulatuje, to jasne. Chwila ulatuje. Ale wspomnienia?

B. Wiem, o co tu chodzi. Po prostu za czasów, kiedy Asnyk pisał, nie było selfie i innych
dobrodziejstw cywilizacji, więc te wspomnienia rzeczywiście umierały.

A. Ale... ale przecież... zdjęcia już wtedy istniały. Są nawet zdjęcia Asnyka!

B. Aha. Czyli moja teoria leży. Szkoda.

J. Ale, Bartek, gdybyś miał rację, to by znaczyło, że wiersz nie jest ponadczasowy. Bo nie
obowiązywałby teraz, kiedy już możemy uwieczniać na zdjęciach rzeczywistość.

A. Albo przynajmniej jej odbicie.

J. Tak. Musi chodzić o coś innego, bo Asnyk straciłby uniwersalność. To by była herezja
wobec istoty poezji.

B. No, jakoś tak jest, że wszystkie wiersze, które spotykamy na polskim, są ponadczasowe.

J. To implikuje ciekawą rzecz.

B. Tfu! Co to za mat-fizowe słowo?

J. Nie słyszałeś o nim?

A. Powstrzymaj się, Janek.

J. Masz rację. Mogłyby go potem boleć przedsionki i komory!

B. Auć!

J. Teraz to on się śmieje.

A. Ty też. I zgubiłeś wątek.

J. Fakt. Chciałem powiedzieć, że jest pewna sprzeczność w tym wszystkim. Jeśli czas
zamazuje wszystko, jak wiersze mogą być ponadczasowe? To co, zamazuje wszystko
oprócz wierszy?

B. Źle by to było?

J. Nie, ale nielogicznie. Niekonsekwentnie.
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B. Może...

A. No, jest to trochę sprzeczne. Czas zamazuje kulturę, przynajmniej częściowo, zamazuje
mentalność ludzi, ale nie do końca, prawda? Inaczej nie znalibyśmy przeszłości.

J. Może po prostu czas, żeby ją nam zamazać, potrzebuje więcej... czasu...

B. Ja myślę, że najlepiej by było to sprawdzić. Co powiecie? Napiszemy wiersze,
i zobaczymy, czy czas te wiersze zje, czy nie.

A. Jak to zobaczymy?

J. Niech rozsądzi to Czytelnik, szczególnie jeśli czyta ten tekst w jakimś dwudziestym
ósmym wieku. Pozdrawiamy wszystkich ludzi przyszłości!

B. I nie tylko, naszych docelowych Czytelników chyba też, nie?

J. Oczywiście. Kółko Wierszokletów Ósmego Liceum dziękuje za uwagę! W trzecim jego
spotkaniu uczestniczyli:

A. Alicja Milecka,

B. Bartosz Kowalski oraz,

J. Ora... co? Co ty wyprawiasz? A śmiej się, śmiej. Zobaczymy, kto się będzie śmiał ostatni.
Oraz Jan Halit. Dziękujemy!
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Spacery z Ernestem

Spośród wielu muzeów na świecie wybrałem dla Was dzisiaj muzeum, które
znajduje się na wschód od Polski. Państwowe Muzeum Ermitaż jest położone
w Sankt Petersburgu w Rosji. Jego siedziba znajduje się w dawnym pałacu cara
Piotra I, który został przekształcony przez carycę Katarzynę II w galerię sztuki.
Nazwa Ermitaż oznacza samotnię, a pochodzi od tego, że w Małym Ermitażu był
nakryty stół, gdzie można było w samotności spożywać posiłki i delektować się
pięknem otoczenia. Ermitaż w Sankt Petersburgu to jedno z najbardziej znanych nie
tylko w stolicy północy, ale także na całym świecie muzeów. Nie wychodząc z domu,
możemy odwiedzić to muzeum, wchodząc na stronę
https://www.hermitagemuseum.org, która jest bardzo czytelna, łatwa w obsłudze
i obsługiwana w języku polskim. Na pierwszej stronie istnieją pokoje, które można
z łatwością przejść w wirtualnym spacerze. W takim pokoju pojawia się mapka, a na
niej punkty, które przenoszą nas do sali z eksponatami, po czym poruszamy się tak
jakbyśmy spacerowali. Możemy obserwować piękne meble, stroje, księgozbiory,
obrazy i wiele innych eksponatów. Muzeum jest fascynujące, a zbiory przeogromne.
Na osobnej stronie możemy poczytać o zbiorach i historii tego muzeum. Strona
internetowa umożliwia podejrzenie tego, co się dzieje na bieżąco poprzez kamery na
dziedzińcu oraz w muzeum. Muzeum ma swoje źródła komunikacji internetowej,
gdzie można odnaleźć potrzebne informacje oraz wyrazić swoją opinię.

W internetowym sklepie możemy nabyć wiele różnych rzeczy, jak biżuterię,
reprodukcję obrazów czy odzież albo coś do kuchni i wiele innych. Gorąco polecam
wizytę w petersburskim Ermitażu.

Ernest Stachowski 1c
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***

Świat śpi pod śniegiem

Nie pamięta kwiatów rodzących się z głębi

Radości młodego Słońca budzącego istnienie

Zieleni kręcącej się w tajfunie życia

Ziemia śpi pod śniegiem

Nie pamięta o swojej płodności

O pocie wylanym i zaklętym w kłosach

Chłodnych plamach cienia wśród upałów

Czas śpi pod śniegiem

Nie pamięta jak szybko się kończył

Drżał układając zapasy na półkach

Uciekał tak szybko

Nie pamiętają

Śpią

Alicja Milecka
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***
Korzenie drzewa sięgają głęboko

Głębiej, niż może sięgnąć drzewa oko

Korzenie wielkich gór schowane w ciszy

Którą jedyna może Gaja słyszy

Nawet bezpieczne domostwa człowiecze

Mają korzenie, których nie docieczesz

I ty, choć stopy odrywasz od ziemi

Tkwisz gdzieś głęboko korzeniami swemi

Jeśli się od nich odciąć nawet zdołasz

Następny krok twój to nicości szkoła

W tej szkole, wierzaj, nie obaczysz cudu

Odrze cię nawet z sensu twoich trudów

Bo nawet z wzrokiem żywej prawdy pełnym

Bez podstaw – staniesz przed mrokiem niezmiernym

Nie potrzebujesz romantycznych mocy

Jeśli się umiesz przeciwstawić nocy

Ale kto da ci lekcyje potrzebne
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Pewno nie młode gałęzie podniebne

Pamiętaj zatem – trzymaj się korzenia

Wtedy wśród nieunikłego cierpienia

Będziesz miał chociaż sok przetrwania żywy

A może nawet będziesz tam szczęśliwy

Alicja Milecka
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***
Zadrasnęłam się nieskończonością

była ostra jak kieł wilka

który wpatruje się w moje oczy

z przywiązaniem

prosząc o spacer

była zimna jak krew

słabego człowieka

któremu zebrało się na bohaterstwo

i się poświęcił

za tego

któremu za poświęcanie się płacą dniówki

była słona jak woda morza

która na czystą, jasną plażę wyrzuca

topielca kochanka królowej głębin

zrzuconego z tronu wieloryba

pianę która jest szczątkami syren

ich śpiewem nasyconą głęboko

była czysta jak pierwszy śnieg

którego jeszcze nie zabrudziły

buty ludzi spieszących się do swoich spraw

nie widzących bieli pod nogami
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sierść psów tarzających się

krew

zadrasnęłam się nieskończonością

i stałam się ostra jak kieł wilka

który wpatruje się w moje oczy

z przywiązaniem

prosząc o spacer

stałam się zimna jak krew

słabego człowieka

któremu zebrało się na bohaterstwo

i się poświęcił

za tego

któremu za poświęcanie się płacą dniówki

stałam się słona jak woda morza

która na czystą, jasną plażę wyrzuca

topielca kochanka królowej głębin

zrzuconego z tronu wieloryba

pianę która jest szczątkami syren

ich śpiewem nasyconą głęboko

stałam się czysta jak pierwszy śnieg

którego jeszcze nie zabrudziły
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buty ludzi spieszących się do swoich spraw

nie widzących bieli pod nogami

sierść psów tarzających się

krew

Alicja Milecka
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FRASZKI CZARNEGO BARTKA

Na skąpca

Wychudzony ten człowiek do kości,

Ale jaki w nim duch oszczędności!

Brawa

Respekt prawom

przeciw brawom

ale tylko

krótkim chwilką

bo sądzonym

osadzonym

Życie

Życie, bajka ponura

Co się zaczyna w chmurach

I w dół wolno opada

Jest na to jedna rada

Wzrok wbity tam, gdzie Góra

Bartosz Kowalski
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Oberżysta

Niemało dalekiego widziałeś świata, druhu

Ale to cię niewiele, widzę, wniosło na duchu

Jam nie był nigdy w życiu dalej niźli dwie mile

Od domu, a znam wielu, co nawet i nie tyle

I co? Czy jestem smutny, czy nos z westchnieniem zwracam

Na zachód, wschód i północ? Na każdą nockę wracam

Do przytulnego łoża, nie sypiam na kamieniu

A w ciemne gwiezdne noce nie patrzę ku sklepieniu

Ja człek spokojny, co o podróżach bzdur nie plecie

Bo to są bzdury, prawda? Prawda, Obieżyświecie?

Jan Halit
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Orfeusz

Śpiewaj, śpiewaj, Orfeuszu,

Nie przestawaj serc poruszać,

W beznadziei animuszu

Nie trać, gdy cię słucha głusza.

W sztorc zajęcze stawiaj uszy

Niech panują muzy w lasach

Głos ślij jasny w głębie głuszy

Szarp harf struny w cichych czasach

Delikatny jęk sumienia

Słodkim zabij dźwiękiem lutni

Trącaj struny od niechcenia

A poeci z tobą butni

Grają wszystkie pieśni świata

Rwą się struny serc człowieczych

Każda dla nich małą strata

Byle katar trądem zleczyć

Zamknij duszę, Orfeuszu

Aby ból ci nie odbierał

W beznadziei animuszu

Abyś pustkę chwał pożerał
Jan Halit
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ÓSEMKOWICZE
RECENZUJĄ
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Sylvia Plath “Szklany klosz”

Nierzadko zdarza się, że pomimo wyśmienitych wyników w nauce, osiągnięć na
wielu dziedzinach szkolnictwa człowiek nie jest przygotowany na realia życia zawodowego.
Po odebraniu dyplomu magisterskiego następuje zderzenie z twardą ścianą rzeczywistości,
niespełnionych oczekiwań i porzuconych nadziei.

Historię podobną do tej przedstawiła Sylvia Plath w powieści autobiograficznej pod
tytułem „Szklany klosz”, będącej jednocześnie zwieńczeniem jej dotychczasowego życia
i prologiem do tragicznego samobójstwa poetki w jej mieszkaniu, niecały miesiąc od wydania
książki, w lutym 1963 roku. Esther Greenwood - dziewiętnastoletnia, utalentowana naukowo,
aspirująca pisarka przyjeżdża do Nowego Yorku, po dostaniu się na miesięczny staż
w renomowanym wydawnictwie. W trakcie tego miesiąca dziewczyna wydaje się wieść
pozornie upragnione życie: rano udaje się do pracy w redakcji, później jedzie na bankiet,
a następnie powraca do hotelu. Jednak ten rutynowy styl życia uświadamia jej, że żaden
z tych elementów nie ma tak naprawdę znaczenia. Podniecenie ustępuje zniechęceniu,
a wizja świetlanej przyszłości się rozmywa. Wszystkie marzenia zaczynają wydawać się
bezsensownie, a sama dziewczyna zaczyna pogrążać się w melancholii i poczuciu
beznadziei. Dobre oceny nie mają znaczenia, dyplomy i wyrazy uznania profesorów są
nieistotne. Wtedy następuje załamanie, młoda pisarka decyduje się na powrót do domu. Jest
to zakończenie pierwszego z dwóch aktów powieści.

Ostatnia nadzieja opuszcza ją wraz z odrzuceniem podania na kurs dla aspirujących
poetów. Rzeczywistość prymuski - cały świat zbudowany wokół młodzieńczych ambicji, który
podczas wizyty w iluzyjnym mieście spełnionych marzeń, szczęścia i dobrobytu był powoli
rujnowany przez brutalne realia świata, finalnie ulega całkowitemu zniszczeniu. Znika
dobrobyt, znikają przyjaciele, znika nawet rozkosz pisania. Dziewczyna zamyka się w sobie
i rozpoczyna podróż w głąb otchłani własnego umysłu, odkrywając najmroczniejsze
zakamarki ludzkiej psychiki. Czytelnik wrzucony w wir wydarzeń, przedstawiony okiem
nastolatki stojącej na skraju dwóch światów, uważnie śledzi wszystkie poczynania głównej
bohaterki. Można przypisać to stylowi napisania książki – bogatemu w zaskakująco trafne
epitety czy abstrakcyjne porównania. Jednak faktorem, który sprawia, iż trudno oderwać się
od lektury, jest niezwykle trafny portret młodej osoby, która pomimo licznych talentów
przegrywa z realiami otaczającego świata. Wizje przedstawionych sal, gdzie odbywają się
zabiegi elektrowstrząsów, są przedstawione w sposób przypominający sprawozdanie, przez
co namacalny jest chłód i wyrachowanie.

Sylvii Plath udało się stworzyć bardzo trafny obraz choroby psychicznej wynikającej
z dysocjacji między oczekiwaniami a rzeczywistością. Czytając książkę, czujemy, jakbyśmy
zostali dopuszczeni do czyichś najgłębszych sekretów, do wizji osoby powoli stającej się
tylko obiektem samozniszczenia. Jest to bezpośrednio związane z faktem, iż pisarka
opisywała w powieści sytuacje, których doświadczyła, łącząc je oczywiście z fikcją literacką.

Maciej Mizera 2CG
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Stanisław Lem “Głos Pana”

Powiedzieć, że Stanisław Lem był pisarzem, to jak powiedzieć, że Słońce jest ciepłe.
Lem był twórcą niezwykłym, nie tylko pisarzem, ale i myślicielem, filozofem i wybitnym
futurologiem. Jego dzieła są często trudne w odbiorze, ale jeśli się w nie wgłębimy,
odnajdziemy filozoficzne rozważania nad naturą ludzką, przyszłością człowieka i jego
miejscem we Wszechświecie.

Ten ostatni temat porusza napisana w 1967 roku powieść Lema pt. „Głos Pana”. Nie
ukrywam, że nie jest to powieść podobna do obecnych dzisiaj na rynku utworów. Ja sam
chyba trzy razy musiałem zabierać się za wstęp do zapisków profesora Piotra E. Hogartha,
w którym pełniący w dalszej części powieści rolę narratora matematyk opisuje swoją historię
i filozoficzne rozważania na temat istoty zła i swojego stosunku do tegoż. Jest w tej perorze
jakiś dreszcz fascynacji złem i może pewnie ta fascynacja przejść na czytelnika, szczególnie
takiego, który z zapartym tchem oglądał „Milczenie owiec” i inne obrazy pokazujące zło. Ale
jeśli tak się nie stanie, trudno będzie przebrnąć przez pierwsze trzydzieści stron.

Na szczęście po jakimś czasie „Głos Pana” zaczyna opowiadać ciekawą historię.
Historię wybitnego naukowca zaangażowanego w tytułowy projekt Master's Voice (w skrócie
MAVO), próbę odczytania rzekomego komunikatu pochodzącego od pozaziemskiej
cywilizacji. Kto jednak spodziewałby się rozbudowanego uniwersum kosmicznego rodem
z „Gwiezdnych Wojen” czy nawet innych utworów Lema, jak „Cyberiada”, zawiedzie się.
„Głos Pana” opowiada o spotkaniu człowieka z czymś, co go przerasta. Można tu go dość
trafnie porównać z „Solaris”, ale nawet zapis surrealistycznej przygody Krisa Kelvina jest
w porównaniu z „Głosem Pana” tylko thrillerem odhaczającym wskazówki prowadzące do
rozwiązania.

Cierpliwe podążanie za rozważaniami pracujących przy MAVO wielkich umysłów
naszej cywilizacji jest momentami fascynujące, a ich pomysły zdumiewają, czyniąc z „Głosu
Pana” pozycję godną polecenia. Jak jednak Lem podsumowuje ich wysiłki? Tego nie
zdradzę.

Józef Owecki
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TEKSTY NAUCZYCIELI:
P. PROF. JAROSŁAW

BURCHARDT W AKCJI
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● Jesteś takim rodzynkiem, w sensie socjologicznym.

● I "ha, ha, ha", śmieją się ze mnie...

● Siedzi taki żabojadzik...

● Przepraszam, że tak cię katuję, ale przyjemnie słuchać.

● Chrzanić matmę!

● Proponuję ulepić bałwana.[...]Bałwan 2021.

● Już miałem dawno ochotę cię zapytać!

● Zaraz w czerep dostaniesz za takie głupie pomysły!

● W poczekalni... razem... Z tego coś by mogło wyjść!

● W mat-fizie! To jest zbrodnia Cię trzymać w mat-fizie!

● Kurczę, ja mam dosyć dramatów psychologicznych na co dzień!

● Nam tutaj Andegawenowie stygną...

● Szlachta patrzyła poprzez pryzmat brzucha.

● Żyd będzie takim merchandiserem, organizatorem życia ekonomicznego na wsi.

● Ja byłem w mat-fizie, jako jedyny rozumiałem historię...

● Też lubię rysować, takie strzałki różne robić...

● Na razie ciemność widzę, ale już jest unia z Węgrami!

● - Kto panował na tronie Polski? Jaki Kazimierz?
Uczeń: - Wielki?
- Chyba jako zombie...

● Pospacerować, pochodzić, i tyle z mojej strony.
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Już w następnym numerze “Ośmiornicy”:

● Sprawozdanie z matury

● Jeszcze więcej recenzji

● Chyba już czwarte spotkanie Kółka

Wierszokletów

● Spacer z Ernestem

● Rymowane teksty tzw. wiersze

● Radość z bliskości wakacji :)

● ...i wiele innych!
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