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Coraz śmielej błyszczą promienie jasnego słońca. Coraz głośniej śpiewają ptaki.  
Z każdym dniem przybywa na świecie barw, a krajobraz wbrew upływowi czasu 
odmładza się świeżością traw. A jeszcze kwitnąca forsycja i elegancka magnolia 
przypominają, że to już, że właśnie teraz jest oczekiwana wiosna. Gdy wokół 
dzieje się dużo, aż krew się zazielenia,  w szkole też się dzieje. A o tym, co się 
dzieje, przeczytacie na kolejnych stronach. Bo jak szkoła szkołą pracy nie 
brakuje, ale nie samą nauką szkoła stoi. A i tak z wiosną pod ramię lżej, bo każdy 
nie maturzysta wie, że „tydzień majowy” ma na wyciągnięcie ręki,  a maturzysta 
wie… Wie, co ma wiedzieć, a że wie dużo nie wątpimy. Maturzystom życzymy 
powodzenia na maturze, a wszystkim Czytelnikom - przyjemnej lektury! 

 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 

redaktor naczelna 
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Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych 
 

Radosna świeżość wciąż odradzającej się przyrody zabarwiła teraz wnętrza 
kościołów. Żółte tulipany, żonkile, róże  i wszelkie kwiaty kornie pochyliły 
uśmiechnięte główki przed ołtarzami, zajmując miejsce lichtarzy, 
poprzewracanych w wielkopiątkowej żałobie. Swoją ożywczą młodością niemo 
powtarzają „Alleluja!”… Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu serc 
pełnych głębokiej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości, abyśmy potrafili 
nieść światu radość i pokój! 

 

redakcja 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 



 

5 

Recenzja spektaklu „Wszystko czerwone” 

Dnia 12.01.2022 na ósemkowej scenie zaprezentowana została teatralna 
adaptacja komedii kryminalnej Joanny Chmielewskiej Wszystko czerwone.  

W główną bohaterkę – Alicję, gospodynię domu, w którym dochodzi do 
kolejnych zbrodni – wcieliła się Kalina Lisińska, wspaniale oddając przerażenie, 
postępujące rozstrojenie psychiczne bohaterki  i usilność poczynań, mających na 
celu przywrócenie normalności  w domu. Mieszkającą z Alicją jej przyjaciółkę 
Zosię świetnie zagrała Julia Przygocka, ukazując zdenerwowanie wynikające nie 
tylko ze strachu o bezpieczeństwo swoje, ale także jej syna Pawła (Paweł 
Świątek). Odważnego, jednak również nieco nierozgarniętego, zauroczonego 
Agnieszką (Hanna Zarzycka) – ukrywającą spryt pod maską zagubienia 
tymczasową mieszkanką domu pani Alicji. Mieszkanie było też ostoją dla 
sarkastycznej Eli (Michalina Tężycka). Zainteresowanej bardziej swoim 
telefonem niż wydarzeniami dookoła nastolatki, ale oferującej przyjaciołom 
wsparcie w kryzysie, którą to pozorną sprzeczność Michalina oddała 

precyzyjnie. W wyniku 
powtarzających się zbrodni 
stałym bywalcem mieszkania 
pani Alicji staje się też 
detektyw Muldgaard, Duńczyk 
komunikujący się z innymi 
postaciami w języku polskim 
zabarwionym silnym duńskim 
akcentem, co fenomenalnie 
oddał Maurycy Pietrzak. 

Emanujący spokojem detektyw zapewniał innym bohaterom pozostanie przy 
zdrowych zmysłach, a widzom elementy komiczne. Pewien kontrast wobec 
niego stanowiła Ewa - przyjaciółka Alicji - początkowo pewna siebie, potem 
coraz bardziej zagubiona, niepewna, komu ufać, co dobrze ukazała grająca ją 
Anastazja Jawień. Swojemu zadaniu podołała również Florentyna Łaszcz, która 
zagrała dwie postacie: Mariannę i Białą Glistę, jednak o stosunkowo podobnych 
charakterach – obie były narcystyczne, przez co nie były traktowane szczególnie 
przychylnie przez resztę bohaterów. Podobnie małą popularnością cieszył się 
Bobuś - początkowo przyjaciel, potem wróg Alicji - którego irytujące 
zachowanie oddał Marcel Słotwiński. Oczywiście nie mogło zabraknąć także 
Aliny – wycofanej dziennikarki, przekonująco zagranej przez Julię Kardasz – bez 
której Wszystko czerwone nie byłoby komedią kryminalną, a jedynie komedią.  
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Recenzja spektaklu „Wszystko czerwone” 

Elementy komediowe połączone  z wyśmienitą grą aktorską, umiejętnie 
przygotowaną dekoracją (faktyczne jedzenie paluszków podczas posiłków oraz 
realistycznie wyglądająca krew na szlafroku były nieodzowne),  a także 
przemyślaną pod kątem technicznym kwestią częstych rozmów bohaterów 
przez telefon (osoba po drugiej stronie linii była wprawdzie niewidoczna, ale 
doskonale słyszalna) stanowiły o wysokiej wartości artystycznej spektaklu. 

Dodatkową wartość wydarzenia stanowiło połączenie go ze zbiórką funduszy na 
rehabilitacją Tadzika – syna absolwentki Ósemki - w ramach akcji charytatywnej 
Anielska Rocznica 2021 organizowanej przez KoLiber Poznań (mam wielką 
nadzieję, że stan zdrowia chłopca się poprawił). Okazja do uczestnictwa w takim 
wydarzeniu była raczej jednorazowa, jednak dla osób, które chciałyby nadrobić 
nieobejrzenie przedstawienia, dostępne jest nagranie – co prawda nie 
dorównujące braniu udziału w wydarzeniu na żywo, jednak warte zobaczenia. 
Video jest zamieszczone na YouTube pod linkiem:  

https://youtu.be/D9TvT4nxXVY. 

Wydarzenie było co prawda jedyne  w swoim rodzaju, nie było jednak ostatnim 
przedstawieniem Proscenium. Zapraszam zatem serdecznie na każde kolejne, 
wstęp jest zawsze wolny, a duża widownia cieszy zarówno członków 
Proscenium, jak i innych widzów. 

Maja Iglińska 

kl. 3EP PKM 
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„Król umiera, czyli ceremonie” Eugène’a Ionesco  

 W chłodny wieczór 14 stycznia zebraliśmy się (uczniowie, rodzice, goście), by 
obserwować umierającego Króla. Nie przyszliśmy go żegnać ani mu ulżyć, lecz, 
prowadzeni przez aktorów i mistrza Ionesco – dramaturga, współtwórcę teatru 
absurdu, spojrzeć na jego śmierć. 

Król umiera, czyli… człowiek umiera. 
Umiera człowiek-król swojego życia-
królestwa. Bo wszystko, co dzieje się 
wokół, dzieje się i w nim, a kiedy on 
umiera jego królestwo upada. Wszystko 
działo się w centrum auli, nie na scenie, 
bo życie człowieka-króla dla niego nie 
było na niby, było naprawdę. I to było dla 
niego najstraszniejsze. Akcja przeniosła 
się na śródek auli, widownia otoczyła 
umierającego jakby go ściśle 
obserwowała, jakby go analizowała. Dla 
mnie wszystko działo się w konającym 
królu. Człowiek-król stopniowo tracił 
władzę, zmieniał się. Całe jego 
królewstwo to jego życie, które wraz 
z nim upada. On zbudował Rzym, on 
napisał Iliadę, bo dla siebie odkrył to po raz pierwszy i jedyny, bo król poza sobą 
nie istnieje i choć rządził długo, rządził krótko, a choć ma wiele zasług, na nic nie 
starczyło mu czasu. Berengera, który umiera, który przechodzi przez kolejne 
ceremonie zagrało dwóch aktorów, jakby ciało i duch konającego króla.  

Ale król nie był sam. Stały 
przy nim ukochana Maria – 
ukochane życie, które nie 
godzi się na śmierć, ale które 
nie ma wobec niej sił 
i Małgorzata, czyli... Maria 
pragnie tylko ulżyć, tylko 
powiedzieć jeszcze, że kocha, 
że istnieje teraźniejszość, że 
chce szczęścia. Małgorzata 
mówi gorzko. Czy to ona jest 
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„Król umiera, czyli ceremonie” Eugène’a Ionesco  

 śmiercią? Każdą z bohaterek grały cztery aktorki, tworząc postać jedną,  
a jednak różną, o różnych twarzach, w różnych strojach, jedną, lecz nie 
jednolitą. Podobnie pokojówki jak ostatnie promyki świadomości  w postaci 
autoironii - trzy różne stanowiące całość. Przy konaniu jest jeszcze lekarz, 
astrolog i kat – czysty scjentyzm, sucha ocena stanu zdrowia, stanu królestwa 
oraz Strażnik – połącznie z otoczeniem, wykonawca posłuszny dopóki, dopóty 
król ma władzę nad ciałem. Wszystkim aktorom, a więc: Pawłowi Świątkowi 
i Marcelowi Słotwińskiemu w roli Króla Berengera; Zuzannie Kubiak, Urszuli 
Potrymajło, Michalinie Tężyckiej, Aleksandrze Lange w roli Królowej Marii; Mai 
Majewskiej, Amelii Perzyńskiej, Julii Przygockiej, Jagodzie Zwolińskiej w roli 
Królowej Małgorzaty; Zofii Dymarkowskiej, Rihanie Saad, Poli Pietrzak w roli 
Pokojówek; Hannie Siąkowskiej w roli Lekarza; Julii Przybył w roli Astrologa; 
Zuzannie Przybył w roli Kata oraz Maurycemu Pietrzakowi w roli Strażnika, 
gratuluję znakomitego występu. Wszystkich, którzy nie obejrzeli jeszcze 
spektaklu „Król umiera, czyli ceremonie” Eugène’a Ionesco w wykonaniu 
Proscenium zachęcam, by zajrzeć na Facebooka Artystycznego Saloniku  
i nadrobić braki. 

 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 
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Studniówka 2022 

Przygotowania do studniówki 2022 były jak rollercoaster. Przez długi czas 
sytuacja zmieniała się gwałtownie, a my niemal do końca drżeliśmy 
z niepewności, pytając się nawzajem: uda się? Udało się. Wieczorem  i w nocy 
z 26 na 27 marca odbyła się uroczystość, którą każdy z nas zapamięta do końca 
życia.  

Szkoła, która od trzech lat jest miejscem naszych codziennych zmagań i która 
miała być także miejscem, w którym będziemy się bawić, wrzała już od piątku. 
Tego dnia, zakończywszy lekcje wcześniej, zabraliśmy się do dekorowania 
wnętrza budynku. W szczególności skupialiśmy się na salach,  w których 
mieliśmy jeść i spędzać czas w przerwach między tańcami, ale kreatywność 
naszych kolegów i koleżanek rozlała się też na korytarze  i okna, a nawet do 
szkolnych toalet! Motyw karciany, skojarzony z filmem „Casino Royale”, był 
chyba trafiony: wycinane i wydrukowane symbole kolorów karcianych można 
zobaczyć w szkole do dziś. 

Jednak dekoracje były tylko pełnym napięcia preludium. Kiedy przybyliśmy do 
szkoły w pamiętny sobotni wieczór, w olśniewających sukniach, garniturach jak 
spod igły, a nawet trampkach (to ostatnie to anegdota, choć pochodząca 
z niezwykle wiarygodnych źródeł), atmosfera szkoły zaparła nam dech  
w piersiach. Czerwony dywan, pełen emocji półmrok, drżące niemal żetony 
pokerowe i nieśmiertelni Wieszcze, patrzący na nas z kart – czyżby z tęsknotą 
za własną młodością? Taka atmosfera utrzymała się do momentu, w którym 
w szkolnej auli (poprzedzony kilkukrotnym dowodem znajomości epopei 
narodowej – stwierdzeniem, że „czas go zacząć”) rozbrzmiał znany nam 
wszystkim, a jednak wciąż wywołujący dreszcze – polonez z „Pana Tadeusza”, 
skomponowany przez Wojciecha Kilara.  Wyruszyliśmy krokiem równym, choć 
pełnym niepewności – nagle żarty o wszystkich możliwych tragicznych 
konsekwencjach tańczenia w szpilkach na schodach przestały być zabawne… 
Ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze  – wyszło prawie dokładnie tak, 
jak wyjść miało.  

Po tradycyjnym polonezie nastąpiły posiłki, gale, zdjęcia i tańce. Dla każdego 
było to indywidualne przeżycie, dlatego pozwolę sobie oddać głos niektórym  
z moich rówieśników: 

„Superludzie, zrobili z tej studniówki fajną imprezę” 

„Najwspanialsza na świecie” 
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Studniówka 2022 

 „Było git” 

„Jak na moje super!” 

Oczywiście, opinie wśród maturzystów są podzielone, ale myślę, że drobiazgi  
z gatunku „dlaczego belgijka była wtedy, kiedy była,  a nie była wcześniej, niż 
była, kiedy miała być?” nie przyćmią nam wspaniałych wspomnień, które 
stworzyliśmy tego wieczoru. Z pewnością nie będziemy czuli „studniówkowego 
niedosytu”, kiedy za kilka tygodni przyjdzie nam opuścić mury Ósemki.  

 

Józef Owecki 

kl. 3CG FKA 
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Konkurs fotograficzny „Niebiosa i ziemio – chwalcie Pana!” 

W marcu zostały ogłoszone wyniki konkursu fotograficznego „Niebiosa i ziemio 
– chwalcie Pana!”. Zadaniem uczestników było wykonanie dwóch zdjęć 
przedstawiających krajobraz zimowy i opatrzenie ich komentarzem. 
Prezentujemy zdjęcia laureatów: 

 Zdjęcie Jana Dudzińskiego z klasy 1F 

Popołudniowe słońce oświetlające dolinę między wysokimi Alpejskimi 
szczytami. - „Głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego. Morze 
jest Jego własnością, bo On sam je uczynił, i stały ląd ukształtowały Jego ręce.” 
(Ps 95, 4-5) 

 

 

 Zdjęcie Laury Lisińskiej z klasy 1E 
 

Zieleniec - "Ukaż mi Twoje światło, daj poznać Twą prawdę, / niechaj one 
wskazują mi drogę, / niech mnie wprowadzą na Twoją świętą górę /  i aż do 
Twoich przybytków." (Ps 43,3) 
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Konkurs fotograficzny „Niebiosa i ziemio – chwalcie Pana!” 

 

 

 Zdjęcie Stanisława Mosia 
z klasy 2F 
 
To zdjęcie zostało wykonane w lesie 
nieopodal miejscowości Rogusko 
w Wielkopolsce -  "Wystarczy 
promyk nadziei, by otworzyło się 
niebo" (jest to arabskie przysłowie).  
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Niebieska Szkoła cz.1. – życie na statku 

O godzinie czwartej rano 1 lutego zebraliśmy 
się na lotnisku Chopina w Warszawie. Wylot 
mieliśmy dopiero o 6:30, ale przez sprawy 
organizacyjne przed bramką byliśmy chwilę 
przed czasem. Po około dwóch godzinach lotu 
trafiliśmy na lotnisko w Paryżu. Spędziliśmy 
tam około 5 godzin na zakupach, gadaniu 
i graniu w gry. O 13:40 mieliśmy kolejny lot, 
tym razem 9-godzinny. Po wylądowaniu na 
Martynice i odbiorze naszych ogromnych 
bagaży (oprócz 6 pechowych osób, których 
torby zostały w Paryżu) udaliśmy się do 
autokaru i pojechaliśmy na pomost.  

Odebrały nas pontony, które zawiozły nas, po raz pierwszy, na przepiękny STS 
Fryderyka Chopina. Sam przejazd pontonem był niesamowitym przeżyciem. 
Uczucie wiatru we włosach, kiedy brnęliśmy przez fale, oraz cudowne gwiazdy 
na niebie, a dookoła światła na ulicach Martyniki. Na pokładzie przywitał nas 
drugi oficer, Pan Bolo. Wskazał wszystkim kajuty,  w których będziemy mieszkać 
przez kolejne dwa miesiące. Trafiłam do kartonu, czyli kajuty nr 27. Nazwa brała 
się z wielkości. Inne kajuty liczyły trzy koje (łóżka), karton natomiast dziewięć. 
Drugą różną pod względem wielkości kajutą było pudełko, które liczyło  miejsca 
dla sześciu osób. (W opisie kajut słowo pokój nie jest używane celowo, gdyż 
cytując oficerów: „Pokoje są w hotelach”). Słysząc historię z ubiegłych lat na 
temat kartonu, początkowo byłam dość sceptycznie nastawiona do mieszkania 
tam. Jednak po poznaniu moich współlokatorów wątpliwości szybko zniknęły  
z mojej głowy.  

Kiedy wszyscy przybyli na pokład, przydzielono nas do wacht, czyli grup, które 
pełniły różne zadania na statku. Wachta I, jej zadaniem podczas alarmu do żagli 
było obsługiwanie lin na dziobie żaglowca, godziny wacht pełniła od północy do 
4:00 oraz od 12:00 do 16:00. Wachta II, zajmowała się śródokręciem, godziny 
wacht od 4:00 do 8:00 i od 16:00 do 20:00. Wachta III (tak zwana emerycka), 
opiekowała się rufą, pełniła wachty od 8:00 do 12:00 oraz od 20:00 do 24:00. 
Rozróżniało się trzy rodzaje wacht, wachtę kotwiczną, podczas stania na 
kotwicy dwie osoby stoją na mostku i pilnują, aby kotwica się nie odczepiła od 
dna. Wachtę nawigacyjną, podczas płynięcia, jedna osoba na sterze, dwie 
osoby na oczach (obserwują prawdopodobne niebezpieczeństwa, takie jak inne 
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Niebieska Szkoła cz.1. – życie na statku 

łódki, boje, sieci rybackie, a nawet ciemne chmury), reszta wachty na rufie czeka 
na zadania. Wachtę trapową, podczas stania w porcie, dwie osoby stoją na 
pokładzie i pilnują statku przed nieproszonymi gośćmi. 

Poinformowano nas również o zasadach panujących na statku. O 7:30 była 
pobudka i śniadanie dla wachty III, o 8:00 podniesienie bandery, na którym 
wszyscy musieliśmy mieć białe koszulki służbowe (z logiem niebieskiej szkoły), 
które dostaliśmy wcześniej. Po banderze śniadanie,  o 14:00 obiad, o 19:00 
kolacja. Podczas dnia szkolnego posiłki były  w tych samych godzinach, ale do 
planu dochodziły lekcje, które rozpoczynały się o 10:00. Do 13:15 odbywały się 
cztery godziny zajęć z pięcio-minutowymi przerwami. Następnie przerwa 
obiadowa i od 15:00 do 18:15 znów lekcje. Kolacja i od 20:00 do 21:00 nauka 
własna. Podczas przerw obowiązywały wachty, czyli jeśli było się w wachcie I po 
pierwszych czterech lekcjach, trzeba było ruszyć na wachtę, jeśli  w II, to po 
końcu zajęć musiałeś znaleźć się na pokładzie. Nauka odbywała się zazwyczaj 
podczas płynięcia. Jednym z najważniejszych obowiązków był alarm do żagli. Po 
dwóch długich 
dzwonkach 
i ogłoszeniu przez 
rozgłośnię „Alarm 
do żagli, załoga na 
pokład”, trzeba 
było 
natychmiastowo 
założyć szelki 
i wyjść na pokład. 
Zależnie, w której 
wachcie akurat się 
znajdowałeś, 
szedłeś na dziób, śródokręcie lub rufę, aby wybierać, luzować lub pompować 
liny, aby zmienić położenie żagli. Nieważne, czy byłeś pod prysznicem, jadłeś lub 
robiłeś pranie, godzina również nie miała znaczenia, siódma rano, południe czy 
trzecia w nocy, trzeba było się zjawić na alarm.   

Podzielono nas na klasy rocznikami, i rozszerzeniami (na klasy bardziej ścisłe 
i bardziej humanistyczne). W taki sposób zostałam przydzielona do klasy 3 
ścisłej. Zajęcia odbywały się w klasie, w messie i w saloniku kapitańskim. Plan 
lekcji był podzielony na dni, dlatego zamiast umawiać się z nauczycielami na 
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Niebieska Szkoła cz.1. – życie na statku 

sprawdzian w piątek czy we 
wtorek, umawialiśmy się 
przykładowo na dzień 18. Dni 
tygodnia praktycznie nie istnieją 
na pokładzie, zajęcia mogły 
odbywać się nawet w sobotę czy 
niedzielę. 

W inne dni, kiedy nie odbywały 
się lekcje, zazwyczaj było zejście 
na ląd. Mogła się też zdarzyć 
wycieczka albo dzień dla statku. 
Podczas zejścia sami 
decydowaliśmy, co chcemy robić 
i gdzie pójść. Jedynym 
warunkiem było poruszanie się 
w minimum trzy osoby. W czasie 
wycieczki całą grupą szliśmy 
w wyznaczone miejsce. Dzień dla 
statku obejmował porządki na 
pokładzie i pod nim 

(zdecydowanie najmniej przyjemna opcja). 

Oprócz wachty kotwicznej, nawigacyjnej  i trapowej obowiązywały wachty 
niedotyczące żeglugi. Mianowicie kambuz, rejony, PR, bosmańska  
i mechaniczna. Kambuz (oprócz tego, że jest to kuchnia na statku) polegał na 
pomocy Cookowi. Nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłkach oraz praca na 
zmywaku to podstawowe zadania obowiązujące podczas kambuza. Podczas 
jego trwania inne wachty cię nie obowiązywały (nawet alarmy do żagli). Rejony 
polegały na czyszczeniu części wspólnych. Codziennie rano 2 osoby  z każdej 
wachty czyściły toalety, klasę, salonik kapitański oraz messę. PR był krótkim 
opisem dnia. Wachta bosmańska robiła wszystko, czego w danej chwilę 
potrzebował bosman, np. malowanie statku albo czyszczenie pontonów. 
Wachta mechaniczna wykonywała wszystkie prace, zadane od mechanika, np. 
czyszczenie zęzy (czyli wybieranie wody z różnymi nieczystościami). 

Na samym początku rejsu oficerowie nauczyli nas wszystkiego, co musieliśmy 
wiedzieć, żeby wypłynąć. Pierwsze alarmy do żagli trwały dość długo, lecz  
z każdym dniem każdy ogarniał sprawy coraz lepiej. Najdłuższy alarm trwał 
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Niebieska Szkoła cz.1. – życie na statku 

około 2 godziny i był spowodowany zablokowaniem się liny od jednego żagla. 
Przez pół godziny nieskutecznie próbowaliśmy wybrać bras marsla górnego,  
w 11 osób (normalnie udaje się w 3). 

Najcięższe były wachty nocne. Wyrwanie ze snu nie było niczym przyjemnym. 
Jak udało się w końcu wygrzebać z koi i wyjść na pokład, jeśli akurat nie stałeś 
na sterze ani na oczach, mogłeś udać się na stand-by (w tajemnicy zdradzę, że 
spaliśmy na rufie). Jednej nocy, gdy byłam w wachcie II, po dodarciu na wachtę 
oficer oznajmił nam, że dopływamy i musimy zrzucić żagle. Jednak stwierdził, że 
nie ma co budzić reszty i że sami damy radę. W ten sposób w 12 osób zamiast 
w 36 zrzuciliśmy wszystkie żagle, a później wdrapaliśmy się na reje i związaliśmy 
je. Całość zajęła nam ponad 2 godziny i mimo zmęczenia wszyscy byliśmy 
dumni, że nam się udało. Innej nocy, podczas wachty I, złapała nas okropna 
ulewa. Przez 4 godziny siedzieliśmy na rufie cali mokrzy. Było nam okropnie 
zimno.  

Mimo że obowiązków było sporo, zabawa była przednia. Nie żałuję żadnej 
wachty, a w szczególności tych najbardziej szalonych.  

(W następnym numerze gazetki opowiem coś więcej na temat wycieczek i wysp, 
które zwiedziliśmy.) 

 

Michalina Tężycka 

kl. 3EP PKM 
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Ośmiornica gotuje, czyli nasze przepisy 

 POLĘDWICZKI W SOSIE GRZYBOWYM (porcja dla 4 osób) 

Składniki: 

 1 kg polędwiczek wieprzowych 

 25 dag borowików (mrożonych lub świeżych) 

 2 cebule 

 750 ml śmietany 

 80 ml białego wina 

 2 łyżki posiekanej natki pietruszki 

 Oliwa 

 Sól, pieprz 

 Przyprawa typu Maggi 

Polędwiczki oczyścić z błon, umyć i osuszyć. Pokroić na plastry i przyprawić. 
Grzyby opłukać i osączyć z wody. Cebule pokroić w drobną kostkę, zaszklić na 
oliwie, dodać grzyby, poddusić, odstawić. Polędwiczki podsmażyć na oliwie po 
minucie z każdej strony, przełożyć do grzybów i cebuli, podlać winem. Chwilę 
gotować, gdy wino odparuje, dodać śmietanę i natkę pietruszki, przyprawić. 
Przełożyć do naczynia żaroodpornego, dusić w piekarniku pod przykryciem 
około 15-20 minut w 200°C.  

 

MUFFINKI (na 12 sztuk) 

Składniki: 

 1 szklanka i 2 łyżki mąki (poznańska) 

 ½  szklanki cukru 

 Płaska łyżeczka proszku do pieczenia 

 ½ szklanki mleka 

 Jajko 

 5 łyżek oleju 

 Czekolada 

 2 łyżki ciemnego kakao 
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W misce dokładnie wymieszać mąkę, cukier, proszek do pieczenia i pokrojoną 
czekoladę. W drugiej misce dobrze wymieszać mleko, jajko i olej. Połączyć nie 
mieszając dokładnie. Włożyć do foremek i piec 20-25 minut w 175°C.  

 

TORT PAVLOVA Z KREMEM MASCARPONE 

BEZA 

Składniki: 

 8 białek jaj 

 420g cukru 

 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej 

 2 łyżeczki octu 

Cukier rozdrobnić prawie na puder. Białka ubić na sztywną pianę, pod koniec 
powoli dodawać cukier. Na końcu dosypać mąkę, dodać ocet  i dokładnie 
wymieszać. Z masy uformować dwa blaty. Piekarnik rozgrzać do 180°C. Suszyć 
bezę przez 10 minut. Zmniejszyć temperaturę do 140°C. Suszyć przez 80 minut. 
Wyłączyć piekarnik i (zostawić zamknięty) i dać ostygnąć bezie. Nie otwierać 
piekarnika podczas suszenia bezy.  

KREM MASCARPONE 

Składniki: 

 500g sera mascarpone  (minimum 82% tłuszczu)  

 600g śmietanki 36% 

 15g cukru wanilinowego 

Mocno schłodzoną śmietanę ubić i dodać cukier wanilinowy. Do bitej śmietany 
dodać mascarpone i krótko, ale dokładnie wymieszać. Jeden blat ułożyć na 
tortownicy i posmarować kremem. Posypać owocami. Nakryć drugim blatem. 
Ponownie nałożyć krem i posypać owocami. 

 

Julia Przygocka 

kl. 3EP PKM 
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Kółko Wierszokletów 

 A.KM.: Dzień dobry, Czytelnicy. Nie macie pojęcia, jak to dobrze czasem 
oderwać się od wyczerpującego boju o wiedzę, którą my, maturzyści, toczymy 
z szatanem, światem i ciałem, tylko po to, żeby usiąść w towarzystwie mądrych 
ludzi i porozmawiać. To jest niestety dla mnie nieosiągalne, więc – jak się nie 
ma co się lubi – porozmawiam z Bartkiem. 

B.K.: Dzień dobry. To ja. Założę się, że już mnie zapomnieliście. 

A: Nie potwierdzą i nie zaprzeczą. Niestety, choć Szanowni  i Drodzy, Czytelnicy 
są na naszych spotkaniach jak dzieci, ryby i uczniowie: głosu nie mają. 

J: Co za porównanie.  

B: Ha! Przegrałeś! 

A: Szybko poszło.  

J: Dobrze, przegrałem. Ale to był głupi zakład, jak bym mógł nie mówić przez 
całe spotkanie? 

B: Nie wiem, ale sam go zaproponowałeś. 

J: Czepiasz się. W każdym razie, witajcie, Drodzy Czytelnicy, nie martwcie się, 
wasz, to znaczy, Wasz ulubiony pogromca poezji nie pozwoli tym Owcom 
zanudzić Was na śmierć, a po drugie… 

B: Lizus. 

J: …a po drugie… 

A: Chwila. Jeżeli lizus to ktoś, kto „się podlizuje”, to czy jak na przykład ktoś 
podgryza korzenie kwiatów w ogrodzie mojej babci, to jest… „gryzusem”? 

J: Trudno się kłócić. Ale czy to słowo miałoby jakieś konkretne zastosowanie? 

A: Czy ja wiem… 

B: Rany-krany-barany, Ala, to był zakład! Nie miałem wyjścia! 

A: Czy ja mówię o To… o tobie? 

J: Rzadko nie mówisz o nim. 

A: A, odczep się. Odpowiadając na twoje pytanie, Janek, zastosowanie tego 
słowa z pewnością byłoby konkretne. 
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 J: Takiej odpowiedzi potrzebowałem. Ale wiesz co, powiedz to jeszcze raz, tak, 
żeby Bartek zrozumiał. 

B: Co? 

A: Zastosowanie tego słowa byłoby konKRETne. Bo kret podgryza korzenie.  

B: Aha! No, zrozumiałem. 

J: Dobra, przejdźmy do rzeczy. Kolejne spotkanie Kółka Wierszokletów Ósmego 
Liceum, którego Alicja rozsądnie  i odpowiedzialnie nie przedstawiła, dzięki, 
Alicja, oznacza oczywiście nie tylko kilka głowonogowych stron wygłupiania się 
w konwencji dramatycznej, ale też poważną rozmowę o poezji. 

B: Naprawdę? 

J: No, dobra, oznacza też rozmowę o poezji.  

A: Słusznie. Konfrontujemy ze swoimi wizjami i poglądami twórczymi wiersze 
starych mistrzów, z czasów, kiedy byli jeszcze na tyle mało starzy, żeby je pisać. 

J: Nie chcę się czepiać, ale ten żart już chyba był. 

A: Nieważne. Dzisiaj naszym gościem będzie nie kto inny, jak – ktoś inny. Jan 
Lechoń. 

B: Witamy. 

J: Nie jestem fanem. Znacznie bardziej przemawia do mnie Lech Janoń.  

B: Niewiele wnoszące słowa z ust człowieka, do którego regularnie przemawiają 
cegły. 

A: Chichi, to prawda.  

J: No już, nie bądźcie tacy krytyczni wobec samych siebie.  

A: Chichi, auć.  

J: Lojalnie ostrzegam, że jeśli jeszcze raz się zaśmiejesz, w tekście zapiszę twój 
śmiech jako „chichi”. 

A: Nie zrobisz tego. 

J: Zobaczymy. 

B: Jak to mówi moja ulubiona poetka, przestańcie.  
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  A: Och, jestem Twoją… 

*** 

J: Wybaczcie tę przerwę w nagraniu, Czytelnicy, ale wokół mnie wybuchł taki 
wulkan czułych emocji, że gdyby moja własna poetyckość nie kazała mi uważać 
ich za piękne, śmiałbym się. Ale mniejsza o to. Zajrzałem do notatek Alicji  
i widzę, że wybrała wiersz „Spotkanie”. W związku z tym  czuję się zobligowany 
do zapytania, jakie ptaki odwiedzą dzisiaj nasza gromadkę?  

A: Suchar. 

J: Oczywiście.  

B: Wiesz, dobrze, że  tytuł wiersza nie jest czasownikiem w pierwszej osobie 
liczby pojedynczej, w rodzaju męskim. 

J: Dlaczego? 

B: W czasie przeszłym. 

A: Och. Och, przestań, bo nas za to zamkną w Sali Tradycji na cały weekend.  

J: Wybacz, pruderio czytelnicza, Bartek taki już jest.  

B: Sam się śmiejesz, hipokryto.  

J: Ja kontroluję zapis. Jestem… hipo… kryty. 

A: Przestańcie! Czołówka i tytuł, bo nie wyjdziemy stąd… 

KÓŁKO WIERSZOKLETÓW 
cz.7 

DANUTEJSKIE SCENY 
A: …do jutra! Co się stało? 
J: Wybacz, przerwałem ci.  
B: Przepraszam, czy ten tytuł jest tylko kolejną głupią grą słowną, czy ja mam 
przyćmiony umysł? 
J: Oba. 
B: Aha, świetnie. 
A: Przestańcie i przesuńcie się trochę. Przywołuję tekst wiersza. 
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 Jan Lechoń „Spotkanie” 
Dzisiaj nocą samotną, spędzoną bezsennie,  
Po promieniach księżyca, jakimś dziwnym tchnieniem,  
Sam nie wiem, jak się nagle ocknąłem w Rawennie  
I z dawno utęsknionym spotkałem zwidzeniem.  
 
Przez otwarte ktoś okno grał cicho na flecie,  
I wiatr lekki woń przyniósł duszącą, upojną -  
Jak w mistycznym w nią szedłem wplątany bukiecie,  
Pod nieba wyiskrzoną kopułą dostojną.  
 
"Będziecie wysłuchani tęskniący, więc proście!"  
Jak przez Boga zaklęty przymknąłem powieki -  
I tylkom jakiś dziwny posłyszał szum rzeki,  
A później, później Danta ujrzałem na moście.  
 
"Tyżeś to, ty mój mistrzu! Dlaczego tak blady  
I czemu taki dziwny niepokój cię żarzy?  
Przychodzę cię ubłagać o sekret twej twarzy.  
Nic nie wiem. Zabłądziłem. I proszę twej rady".  
 
On to rzekł, czy rzekł księżyc, czy woda to rzekła,  
Padłem, głowę ukrywszy rękami obiema:  
"Nie ma nieba i ziemi, otchłani, ni piekła,  
Jest tylko Beatrycze. I właśnie jej nie ma". 
 
A: Bardzo ładny wiersz.  
B: Ładny. Gość nie wiedział, co ze sobą zrobić, więc skoczył do Rawenny, 
cokolwiek to jest, spotkał Dantego, a tamten dał mu figę. 
J: Tak… Jednak dobrze, że tu jesteś, Bartek, bo teraz nawet ci, którzy nie 
przeczytali wiersza, mogą podążać za naszym tokiem myślenia.  
B: Nie wiedziałem, że dysponujesz takim tokiem. 
A: Chichi! 
J: Doigrałaś się. Ale Bartek ma rację. Kluczowym momentem w tym wierszu jest 
wymiana kwestii Dantego i podmiotu lirycznego.  
B: No, zajmuje jego połowę, no to chyba jest kluczowe.  
J: Nawet nie czuję… 
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 A: … kiedy rymuję! 
J: O co tu w gruncie rzeczy chodzi? Lechoń odwołuje się do literackiego 
autorytetu, swojego mistrza, idola, chce go poznać, chce być jak Dante.  
B: A Dante na to, że nie. 
J: No, nie do końca. 
A: Mówi, że wszystko, czego szukasz, jest bez wartości, a nawet w ogóle tego nie 
ma. Nie ma nic, oprócz jego dziewczyny. 
J: „Jego dziewczyny”!? 
A: No, Beatrycze, nie? 
J: No ale „dziewczyny”? 
A: Ba! Dziewczyna też człowiek, a co ważniejsze w tym kontekście, dziewczyna 
też słowo. O co ci chodzi? 
B: Nieważne, czepia się.  
A: Czyli co? Jeśli powiem, że Dante mówi Lechoniowi, że liczy się tylko miłość, to 
będę w błędzie? 
B: To w gruncie rzeczy prawda, więc nie będziesz. 
A: Ooo… 
J: No dobra, ja pozwolę sobie zignorować kolejny wybuch wspomnianego gdzieś 
powyżej wulkanu i zauważyć, że w poincie wiersza stoi jak Krzyżacy na polach 
grunwaldzkich, że Beatrycze właśnie nie ma. 
B: Rzeczywiście, to ciekawe. 
A: Wiecie, co jeszcze jest ciekawe? 
B: Że w Warszawie jedzą trawę? 
A: Tak, ale chodziło mi o to, że Janek powiedział słowo puenta po francusku. 
B: Naprawdę? 
A: No, w zapisie to będzie widoczne. Janek, czemu? 
J: Ja wiem? Przyszło mi to tak naturalnie, umartwiałem się patrzeniem na Bartka 
i wiesz... niebieska koszulka z twarzą Napoleona, biała jak pruski orzeł cera 
i czerwone włosy… 
B: Od kiedy moje włosy są czerwone!? 
J: Jestem poetą, moje słowo ma moc sprawczą. 
A: Dobra, przestańcie. Dlaczego Beatrycze nie ma? 
J: Uściślając: właśnie jej nie ma, co może znaczyć, że jej też nie ma, albo… że 
akurat jej nie ma jakoś bardziej… albo… że jej nie ma akurat teraz.  
B: Strzelam, że nie ma jej bardziej. 
A: Jak? 
B: Bardzo prosto. Nie ma jej, ale jest ważniejsza. 
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 A: Celnie. Ale dlaczego jej nie ma? 
J: Przeminęła? Chyba nie, bo Dante trwa. 
A: Może nie ma jej w życiu Lechonia? 
B: To chyba dobry trop. 
J: Nie jestem pewny. Ale nie mam lepszego. 
A: To prowadzi nasze spotkanie do bardzo ładnej konkluzji: choćbyś znał techniki 
teleportacji i martwych Włochów, chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby odnaleźć 
Beatrycze. 
J: No, Bartek już swoją…  
B: Milcz, palcze wilczy. 
J: Dobra, dobra. Niewiele dzisiaj mówiliśmy o poezji i chyba Szanowni Czytelnicy 
będą musieli zadowolić się zabawą na gruncie językowym.  
B: Serio, musimy więcej mówić o wierszach, bo nas zdejmą z anteny. Ale 
w końcu – czym byłaby poezja bez języka? 
A: Na pewno nie byłaby gruba. 
J: Co? 
A: Znaczy, nie mówię, że teraz jest, ale jakby ją pozbawiono języka, to, wiecie… 
J: Aha. No tak. 
B: Tym optymistycznym akcentem! Szanowni Czytelnicy, dziękujemy Wam… 
J: Patrz, latający nauczyciel powrócił! 
B: Co? Gdzie? 
J: Szanowni Czytelnicy, dziękujemy Wam za obecność, wirtualną i metaforyczną 
co prawda, ale mimo wszystko, na siódmym spotkaniu naszego Kółka 
Wierszokletów. Tak, tak, znowu nie pozwoliłem ci ukraść mojej kwestii i znowu 
dałeś się nabrać na latającego nauczyciela. W wersji polskiej udział wzięli: 
A: Alicja Milecka, 
B: Bartosz Kowalski, 
J: Oraz Jan Halit. Dziękujemy ogniście! 

  
Alicja Milecka, Bartosz Kowalski i Jan Halit 
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