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Wstęp
To już ostatni numer „Ośmiornicy” w tym roku szkolnym. W przyszłym - jeszcze będziemy w naszym, a raczej „naszym”, budynku. Niestety, poznańska Kuria
okazała się bezwzględna i już wiemy, że będziemy musieli przenieść się do siedziby przy ul. Cegielskiego.
Ale - przed nami wakacje. A, jak mawiała Pani dyr. J. Walkowiak, a podtrzymuje Pan dyr. M. Grefling:
„Cała ósemka czyta latem!”.
Niekoniecznie, a raczej - nie tylko - Mickiewicza. Również aktualny numer
„Ośmiornicy”. Co więcej, także archiwalne numery, które staraniem red. Kuby
Kuderskiego znajdują się od kilku dni pod adresem osm.surfaceproject.pl.
Więcej informacji o archiwum na stronie 17.
redakcja
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Wydarzenia
Drzwi otwarte
Wtorek 17 kwietnia wydawał się
normalnym dniem dla poznaniaków. Jak zwykle rano ludzie podróżowali do pracy, stali w korkach
i narzekali na utrudnienia w ruchu.
W rzeczywistości jednak ten dzień
okazał się innym od pozostałych.
Było bardzo ciepło jak na tę porę
roku, jednak nie to czyniło go wyjątkowym. Tego dnia około 300 osób
przybyło na „Drzwi otwarte” VIII LO
w Poznaniu.
Naszą szkołę odwiedzili głównie
uczniowie klas trzecich gimnazjum
(wśród których było na pewno wielu
przyszłych uczniów Ósemki) oraz
ich rodzice. Wszyscy mieli przed
sobą jeden cel – dokonanie wyboru
nowej szkoły na wyższym poziomie
edukacji.
Mimo iż „Drzwi otwarte” oficjalnie zaczęły się o godzinie 17:00,
już około 20 minut wcześniej w salach lekcyjnych można było spotkać
gimnazjalistów. Wtedy też zaczęły
się niektóre prezentacje – np. robota układającego kostkę Rubika,
ustawionego w sali informatycznej.
Miało wtedy miejsce jedno z (niestety!) nielicznych jego ułożeń kostki – po pewnym czasie zaczął ją gubić, a naklejki nasiąkły sylikonem.

O godzinie 17:00 rozpoczęła się
główna część wydarzenia – prezentacja szkoły w auli. Podczas niej
zostały przedstawione klasy, które
będą uruchomione w roku szkolnym 2012-2013. Większość profilów już teraz funkcjonuje, na większą uwagę jednak zasługuje przede
wszystkim nowy - łączący chemię,
matematykę i informatykę w klasie
„B”. W nowym roku szkolnym, między innymi dzięki współpracy z Politechniką Poznańską, uda się po
raz kolejny utworzyć klasy akademickie w naszej szkole (IKA, CHKA
i FKA). W auli miała miejsce też
część artystyczna programu „Drzwi
otwartych”. W jej skład wchodziły
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przedstawienia taneczno-teatralne
oraz wyświetlenie Lipduba naszej
szkoły (którego z powodów formalnych cały czas nie można obejrzeć
na portalu Youtube).
Siedemnastego kwietnia wiele
osób ciągle miało nadzieję na to,
że VIII LO pozostanie przy ulicy
Głogowskiej. Teraz już niestety
wiemy, że jest to bardzo mało realny scenariusz. Z najnowszych
informacji wynika, iż od 1 września
2013 roku Ósemka mieścić się będzie nie jak do tej pory przy ulicy
Głogowskiej, lecz przy ulicy Cegielskiego. Za tak zwany „deadline” zakończenia przeprowadzki uznano
datę 1.09.2014. Jest to zła informacja zarówno dla nauczycieli, jak
i dla uczniów, gdyż nie tylko będą
zmuszeni do pożegnania się z budynkiem przy ulicy Głogowskiej,
który jest częścią także ich historii,
ale też w wielu przypadkach dojazd
do szkoły stanie się trudniejszy
(i dłuższy). Zmiana lokalizacji VIII
LO może w przyszłości wpłynąć na
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liczbę kandydatów do Liceum.
Po opuszczeniu auli gimnazjaliści i ich rodzice udali się do sal
lekcyjnych, w których uczniowie
liceum odpowiadali na ich pytania.
W środowisku młodzieżowym cały
czas funkcjonuje stereotyp ósemkowicza jako kujona. Jest to bardzo niesprawiedliwe w stosunku
do uczniów naszej szkoły, którzy
pomimo dążenia do licznych sukcesów naukowych potrafią znaleźć
czas na spotkania ze znajomymi,
czy też najzwyczajniejszy relaks.
O to też pytali gimnazjaliści. Stereotypowi temu przeczą także wyniki reprezentantów naszej szkoły
w zawodach sportowych. Najczęściej powtarzanym pytaniami tego
dnia były: „Czy jest ciężko?”, „Czy
nauczyciele są wymagający?”,
„Czy poza szkołą macie także czas
dla siebie?”. Duże zainteresowanie budził też program przedmiotów wiodących w poszczególnych
klasach. Wiele niejasności związanych było z nowym programem
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nauczania wchodzącym w życie
od roku szkolnego 2012-2013. Jest
on uznawany za kontrowersyjny ze
względu na zmniejszenie ilości godzin nauczania przedmiotów, których uczniowie nie będą zdawać na
maturze.
W pracowniach chemicznych
odbyły się pokazy uznane przez
uczniów gimnazjum za jedną z najciekawszych atrakcji tegorocznych
„Drzwi otwartych”. W sali do informatyki można było zobaczyć wspomnianego już przeze mnie robota
układającego kostkę Rubika oraz

napisany specjalnie na tę okazję
kod źródłowy, umożliwiający mu
wykonywanie zadania.
Czy tegoroczne „Drzwi otwarte”
okażą się sukcesem? W tej chwili
trudno odpowiedzieć na to pytanie. Naszą szkołę odwiedziło sporo osób, jednak dopiero rekrutacja
zweryfikuje, ilu uczniów udało się
przekonać do złożenia dokumentów w naszej szkole. Informacja
o przeniesieniu VIII LO do nowej
siedziby najpewniej nie wpłynie korzystnie na tę liczbę.
Maciej Uniejewski

Superwycieczka
W dniach 21-24 maja 2012 roku
uczniowie klasy 2a wraz z opiekunami – P. profesor Aliną Gościniak
i P. profesorem Juliuszem Kaczanowskim - spędzali czas na wycieczce dydaktyczno-rekreacyjnej
w niewielkiej, oddalonej 10 kilometrów od Wągrowca - Kamienicy.
Miejscowość, chociaż niewielka,
w sezonie gromadzi rzesze amatorów sportów wodnych – windsurfingu, kitesurfingu, żeglarstwa,
a nawet nurkowania, jak i zwykłych
plażowiczów, ze względu na bardzo
korzystne warunki pogodowe i bardzo czysty zbiornik wody – Jezioro
Kaliszańskie. W wakacje staje się
miejscem wypoczynku dzieci i mło-

dzieży podczas organizowanych
w tym miejscu od wielu lat obozów
żeglarskich, windsurfingowych, tenisowych czy językowych. Ponieważ głównym celem naszych opiekunów było zdobywanie przez nas
wiedzy, a naszym relaks, musieliśmy osiągnąć kompromis.
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Już w szynobusie okazało się,
że bardzo trafnie dobraliśmy jako
opiekuna P. profesora Kaczanowskiego, gdyż Wągrowiec to miejsce,
w którym się wychowywał, dzięki
temu mieliśmy okazję zwiedzić miasto ze wspaniałym przewodnikiem,
w którym liczne miejsca wywoływały wspomnienia. Po przebyciu trasy
Poznań-Wągrowiec i przekazaniu
bagaży rozpoczęliśmy zwiedzanie
Wągrowca. Pierwsze chwile spędziliśmy na Rynku, gdzie o godzinie
12.05 odbywał się koncert fontann,
następnie zwiedziliśmy farę. Niestety, nie udało nam się zajrzeć do

środka kościoła pocysterskiego, ponieważ był zamknięty, ale za to mogliśmy zobaczyć prawdziwą KUŹNIĘ TALENTÓW – szkołę, w której
40 lat temu Pan profesor Kaczanowski zdawał maturę. Następnie zobaczyliśmy unikatowe na skalę kraju
i jedno z dwóch na świecie zjawisko
krzyżowania się rzek – Nielby i Wełny, w którym zaledwie 10% wód ulega mieszaniu.
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Kiedy w końcu przyszła pora
obiadowa, myśleliśmy, że tego
dnia nie może nas już spotkać nic

przyjemniejszego, ale atrakcji było
jeszcze dużo więcej. Po obiedzie
czekał nas 10 - kilometrowy spacer
z Wągrowca do Kamienicy. Trasę
pokonaliśmy w zaledwie półtorej
godziny, mimo że Google Maps
zapowiadało ponad 2 godziny marszu. Ale chyba największą atrakcją
tego dnia była kąpiel w jeziorze,
w którym woda była bardzo ciepła,
a zejście z plaży do wody było niezwykle płytkie, a co za tym idzie bezpieczne.
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Największą wtorkową atrakcją
był turniej tzw. balonówki, do udziału w którym udało nam się przekonać również nauczycieli, którzy
grali z poświęceniem większym niż
uczniowie. Czteroosobowe drużyny rywalizowały na boisku do piłki
plażowej. Między członkami każdej pary w zespole trzymany był
ręcznik. Zadaniem drużyny było
przerzucenie balona wypełnionego
wodą ponad siatką na pole przeciwnika, a drużyna przeciwna musiała
złapać balon w taki sposób, by nie
pękł. Inaczej zawodnicy byli pomoczeni. Rywalizacja była bardzo zacięta, a zwycięska drużyna została
wybrana na drodze dogrywki.

Wszyscy wyczekiwali jednak środowego popołudnia, kiedy to udaliśmy się na paintball. W zabawie nie
liczyła się sprawność fizyczna, lecz
głównie umiejętność współpracy,
taktyka i pomysłowość. Wszyscy
bawili się znakomicie. Jednak nie
obyło się bez siniaków, które niektórzy z nas mają aż do dnia dzisiejszego.

W czwartek czekał nas kolejny
długi spacer i powrót do domów.
Większość z nas wieczór musiała spędzić na nauce chemii, gdyż
w piątek, na powitanie w szkole,
czekał nas sprawdzian, z którego
na szczęście otrzymaliśmy całkiem
dobre oceny.

Przez cały wyjazd mieliśmy fantastyczną pogodę umożliwiającą
przynajmniej jedną kąpiel każdego
dnia. W czwartek nieco się ochłodziło i zrobiło wietrznie, ale dzięki
temu mogliśmy przyjrzeć się korzystającym z dogodnych warunków
pogodowych windsurferom, kitesurferom oraz żeglarzom. Kiedy tylko
odpowiednio powiało, akwen momentalnie zapełnił się amatorami
sportów wodnych.

7

Wydarzenia : : Superwycieczka || Felietony : : Bezczynność

Nasz czas umilały również turnieje brydża, mecze piłki siatkowej oraz piłki nożnej na oddanym
w zeszłym sezonie do użytku boisku oraz interesujące dyskusje historyczne i nie tylko takie. Wszyscy
uczestnicy (również opiekunowie)
wrócili do domów zadowoleni, bardziej lub mniej wypoczęci, po czym
powrócili do szkolnych realiów, by
zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Na pewno wyjazd ten wszystkim
pozostanie w pamięci.
Beata Szturemska

Felietony
Bezczynność
Nie pamiętam, kiedy ostatni raz
siedziałem tak bezczynnie. Rzadko
zdarza się okazja do drobnego leniuchowania bez większych konsekwencji, bądź niezagrożona wizją
nauki na najbliższy, czyhający tuż
za rogiem sprawdzian.
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Dziwne uczucie towarzyszy takiemu nieróbstwu. Z jednej strony
wyraźnie przeszkadza marnowanie
czasu, z drugiej natomiast, z nieokreślonych przyczyn jest przyjemnie. Oczywiście, mój ścisły umysł
wykonuje rachunki, przedstawia mi
wizję zmniejszonej wydajności danego dnia i daje jasno do zrozumienia, że takie zachowanie jest zwyczajnie nieopłacalne. Zaczynam się
zastanawiać, czy aby na pewno nie
powinienem czegoś zrobić. Przyzwyczajony do stałej konieczności
wykonywania jakichś zadań, zwykle
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do szkoły, nie mogę uwierzyć, że
taka błoga bezczynność jest dozwolona w dzisiejszych czasach, przy
szalonym tempie życia. W praktyce
okazuje się, że nie mogę się dobrze
zrelaksować, ponieważ cały czas
nachodzą mnie myśli, że jednak
o czymś zapomniałem.

W takiej sytuacji postanawiam
włączyć jakąś muzykę i biorę do ręki
książkę, na niej koncentrując swoją
uwagę. Zmarnowawszy kwadrans
na rozmyślanie, co powinienem robić, w końcu mogę połączyć przyjemne z pożytecznym. Problem zaczyna się, gdy po dwóch godzinach
takiego relaksu oczy są już wystarczająco zmęczone, a ciału zaczyna
być niewygodnie. Wtedy idealnym
rozwiązaniem jest wyjście na dwór.
Czy to na rower, czy pograć w piłkę.
Zmęczenie ciała, w zamian za
odpoczynek umysłu. Uważam,
że jest to doskonała transakcja,
wszak organizm prędzej czy później
zregeneruje się sam, w dość szybkim tempie. W taki sposób mogę zadowolić zarówno ciało jak i ducha,
a rozum nie ma prawa narzekać, że
zmarnowałem czas.
Mateusz Ledzianowski
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Przepis na superwycieczkę
Zazwyczaj wycieczki szkolne
kojarzą się z nudnymi wykładami,
spacerami po salach muzealnych,
czy siedzeniem w autokarze cały
dzień. Jednak nie zawsze musi tak
być. Okres liceum to najlepszy czas,
by zmienić opinię o tego typu wyjazdach.
Zanim jednak pojedzie się na wycieczkę, trzeba dopełnić wszystkich
formalności. Przedstawiamy mały
instruktaż wyjazdu.

1. Wybór miejsca i przekonanie
wszystkich kolegów, że tam właśnie pragną pojechać, co powinno się udać po trzech do czterech
próbach, chyba że natrafi się na
wyjątkowy oporny materiał indywidualisty. Wówczas należy ostrożnie
podsuwać odpowiednie argumenty,
a przede wszystkim rozmawiać z takim osobnikiem indywidualnie. Tylko
to daje pozytywne rezultaty.
2. Rozpisanie orientacyjnych
kosztów wyjazdu – jest to ważne
dla niektórych uczestników, choć
nie do końca wiadomo, dlaczego,
bo zazwyczaj niezależnie od ceny
wszyscy i tak jadą razem.
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3. Wybór opiekunów wycieczki.
To sprawa niezwykłej wagi. Jedna
zła decyzja może przekreślić szanse na udaną wycieczkę, a z kolei
decyzja na podstawie własnych
przekonań może nie być zgodna
z intencjami klasy. Wybrany nauczyciel musi się też zgodzić na „sprawowanie opieki” nad grupką pełnej
pomysłów młodzieży. Jeśli już wybrano opiekuna, który zyskał aprobatę klasy, chce i może pojechać,
należy się też zorientować, czy dyrektor wyrazi zgodę na brak owego
pedagoga w placówce. Jeśli tak się
nie stanie – należy powtarzać punkt
trzeci instrukcji od początku.
4. Wypełnienie karty wycieczki. Najważniejszy i najtrudniejszy
etap. Wszystko zależy od kilku
czynników. Wypisanie karty samo
w sobie nie jest trudne. Wystarczy
wpisać daty pobytu, imiona i nazwiska uczestników oraz opiekunów.
Następnie należy wpisać cele dydaktyczne wyjazdu. Do tego przyda
się obdarzony największym talentem krasomówczym uczeń, którego warto wesprzeć pełną inwencji
uczennicą. Razem powinni wymyślić tak interesujący i naszpikowany
wartościowymi elementami edukacyjnymi plan, by nikt z dyrekcji nie
miał wątpliwości, że na taki wyjazd
trzeba się zgodzić. Później potrzeba tylko podpisu wicedyrektora.
Nie należy się jednak zrażać jedną
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odmową. Większość szkół ma dwie
osoby upoważnione do składania
takich podpisów, trzeba tylko być
odpowiednio szybkim.
5. Jeśli już spełniono wszystkie
warunki, wystarczy jedynie zebrać
pieniądze od uczestników – bywa
to problematyczne, ale można owo
zadanie zlecić fachowcom, czyli
skarbnikowi i przewodniczącemu.

Poprawnie zorganizowana wycieczka potrafi zaskoczyć samych
uczestników. Piękne słońce, las, jezioro czy zwykłe boisko starczą, by
zadowolić najbardziej wybrednych
kolegów czy opiekunów, którzy
zresztą na wyjeździe okazują się
kimś zupełnie innym. Lepiej nic nie
zostawiać na ostatnią chwilę i już teraz zacząć organizować wiosenną
wycieczkę w 2013 roku. Życzymy
powodzenia!
Katarzyna Doroszewska

Grypa majowa
Od lat obserwuje się ciekawe
zjawisko socjologiczne jak również
medyczne w środowiskach młodzieży licealnej na początku maja.
Pierwsze dni, które można nazwać
wolnymi od szkoły to pierwszy oraz
trzeci maja, a nierzadko również
drugi. Jednak później wszystko
powinno wracać do normy, czyli
wszystkie lekcje mają odbywać się
według planu. Dlaczego się tak nie
dzieje?

Na początku maja, zazwyczaj zaraz po świętach majowych trzecioklasiści przystępują do egzaminu
dojrzałości, zwanego także maturą.
Ponieważ każdy z nich pisze trzy
obowiązkowe testy, aby zapewnić
im spokój, dyrektor szkoły zwalnia
wtedy z lekcji pozostałych uczniów.
W czasie pozostałych dni młodzież
powinna się uczyć. Jednak często tak nie jest. Zaobserwowano
ciekawe zjawisko „grypy majowej”
występującej zazwyczaj w okresie
maturalnym. Co ciekawe, wirus tej
choroby zaraża jedynie uczniów
klas pierwszych i drugich liceum,
w związku z czym większość z nich
nie może uczestniczyć w lekcjach.
Rzadkością są osoby, które mają
stuprocentową frekwencję w czasie matur. Oczywiście dotyczy to
tylko młodszych, bowiem sami ma-
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turzyści wraz z nauczycielami przychodzą do szkoły codziennie lub
niemal codziennie. Wydaje się, że
w czasie pierwszych dwóch lat edukacji licealnej młodzież nabywa odporność na owego wirusa i w ostatnim roku pokonuje jego działanie.
Może ma to związek z tworzącymi
się dopiero w tym wieku przeciwciałami? Lekarze dotąd nie odkryli
prawdziwej natury tego zjawiska,
jednak wszelkie zabrane dane zostały przekazane amerykańskim
naukowcom, w związku z czym możemy się spodziewać rozwiązania
problemu i/lub szczepionki za kilka
miesięcy do kilku lat. Pierwszą, ro-

boczą hipotezą tychże uczonych
jest niezbadane oddziaływanie
z kosmosu, najpewniej mające
ogłupić cywilizację Ziemi poprzez
wysoką absencję szkolną. Na razie
nie udało się jednoznacznie stwierdzić, dlaczego kosmici postanowili
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zaatakować właśnie Polskę, a nie,
jak zazwyczaj, Stany Zjednoczone.
Jak zwykle, domysłów wiele, ale
pewności brak. Wiadomo jedynie,
że zachorowalność na ową chorobę
zwiększa się przy pięknej pogodzie,
przy czym przez piękną rozumie
się zachmurzenia do dwudziestu
procent, temperaturę powyżej dziesięciu stopni Celsjusza oraz brak
opadów. Jeśli te warunki nie zostały
spełnione, frekwencja w szkołach
jest w granicach normy z miesiąca
kwietnia.

Wszelkie doniesienia, wyniki badań oraz przykłady prewencji będą
publikowane w gazetkach szkolnych licealnych jak i w dziennikach
ogólnopolskich. Informacje te zostały uznane za niezwykle ważne
dla przyszłości społeczeństwa polskiego, w związku z czym prosimy
o nielekceważenie ich.
Katarzyna Doroszewska
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I znów kwitną kasztanowce
Maj przywitał nas piękną, słoneczną pogodą i kwitnącymi
kasztanowcami. Drzewa te są nierozłącznie powiązane z ważnym
wydarzeniem w życiu uczniów klas
trzecich liceum. Tak – zaczęły się
matury. Około 380 tysięcy licealistów napisało w ostatnich dniach
tak zwany egzamin dojrzałości
z matematyki, języka polskiego i języka obcego.
Pomimo licznych zmian uczniowie także w tym roku pisali egzaminy z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
jednego dnia. Jest to niełatwa sytuacja dla maturzystów, którzy muszą
spędzić prawie cały dzień w szkole
skupieni na egzaminie, którego wyniki wpłyną na ich przyszłe wybory
w życiu. Czy zatem lepszym pomysłem nie byłoby rozdzielenie matury z języka obcego na dwa dni, jak
to zrobiono w przypadku matematyki i języka polskiego?

Innym tematem związanym z maturą, ostatnio dosyć często poruszanym w mediach, jest jej poziom.
Z roku na rok program nauczania
wielu przedmiotów w szkołach ponadgimnazjalnych staje się coraz
uboższy. Na kilka tygodni przed maturą zwrócił na to uwagę Wojciech
Cejrowski. Jego zdaniem jest to
spowodowane przez politykę osób
rządzących Polską. Według mnie
powodów takiego stanu rzeczy jest
kilka. Pierwszy z nich to wprowadzenie gimnazjum pomiędzy szkołą podstawową a liceum. Ogromna część materiału omawianego
w gimnazjum jest przez uczniów zapominana, przez co informacje te są
ponownie przekazywane w liceum.
W wyniku tego wiele lekcji jest marnowanych. W tym samym czasie
można by rozpocząć nowe tematy.
Kolejnym powodem ubożenia programu nauczania niektórych przedmiotów jest szukanie oszczędności
w sektorze edukacji. Według mnie
oszczędzanie na szkolnictwie nie
jest dobrym pomysłem.
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Pomimo malejącej ilości materiału obowiązującego na egzaminie co roku zdarzają się przypadki
oszustw. Jak widać, pomimo licznych reform wymagania na maturze
podstawowej są dla niektórych nie
tylko za wysokie, ale wręcz uniemożliwiają im uczciwą rywalizację.

Pomimo wszystkich reform matury (tych na gorsze i tych na lepsze)
należy pamiętać, że wszyscy piszą
ten sam egzamin niezależnie od
jego poziomu, czy też czasu trwania. Można zadać sobie jednak pytanie, pozornie niezawiązane z tematem mojego felietonu – dokąd
zmierzają reformy edukacji?
Maciej Uniejewski

Reforma w szkole
Do polskich szkół ponadgimnazjalnych zbliża się reforma programu nauczania. Wywołuje ona wiele
kontrowersji wśród uczniów i nauczycieli. Jednak dla przeciętnego
Polaka chyba kluczowym pytaniem
w tej kwestii jest znalezienie odpowiedzi na pytanie – czy polskie
szkoły dzięki tej reformie będzie
opuszczać mądrzejsza młodzież ?
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Od 2009 roku uczniowie klas 1.
gimnazjum musieli stawiać czoła
wyzwaniom nowego programu nauczania. Nie kojarzyło się to nikomu
z tak rewolucyjnymi zmianami, jakie
można zauważyć teraz. Jedyną,
a myślę, że dla wielu rodzin najważniejszą, kwestią stał się zakup
nowych podręczników. Dotychczas
„nowe podręczniki” różniły się od
podręczników starszych kolegów
kolorystyką, układem stron, a czasami tylko okładką. Takie zmiany
miały na celu jedynie zwiększenie
zysków wydawnictw, gdyż zmuszały rodziców do zakupu „nowych” wydań, wymaganych przez nauczycieli. W 2009 roku było jednak inaczej.
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Uczniowie rocznika 1995 nie mogli
sprzedawać swoich podręczników
młodszym kolegom. Musieli oni
kupić nieużywane podręczniki dostosowane do nowej postawy programowej, które były zarówno dla
nauczycieli, jak i uczniów „ kotem
w worku” lub jak kto woli „bombą
zegarową”, która wybucha dopiero teraz, gdy uczniowie rocznika
1996 zamierzają rozpocząć edukację w liceach, gdzie nauka będzie
wyglądała zupełnie inaczej niż dotychczas. Kiedy w 2009 roku roz-

poczynał się proces nauki, zgodnie
z nowym programem nauczania
nikt jeszcze nie wiedział, że uczeń,
który w liceum zdecyduje się na
profil matematyczny, skończy swoją przygodę z historią po klasie 1
szkoły ponadgimnazjalnej. Szczęście, gdy uczeń, wybierając profil,
trafi w swoje zainteresowania, ale
co, jeśli po pierwszym roku nauki
w szkole ponadgimnazjalnej zdecyduje, że jego pasją wcale nie jest
matematyka, lecz historia i to właśnie z niej chce zdać maturę? Wtedy nie ma już innego rozwiązania
niż przeniesienie się do innej klasy,
a często również szkoły.

Pozostawiając już temat reformy,
warto zadać sobie pytanie, czy testy gimnazjalne, matura sprawdzają rzeczywistą wiedzę ucznia, czy
jedynie umiejętność rozwiązywania
testów. Już wiele lat temu była poruszana dyskusja na temat sposobu sprawdzania wiedzy uczniów
kończących poszczególne etapy
nauczania. Niestety, faktem jest, że
testy często opierają się na sprawdzeniu umiejętności ucznia, tj. czytania tekstu ze zrozumieniem, co
wydaje się banalne, jednak ostatnie
wyniki testów po podstawówce czy
gimnazjum ukazują, że nawet z tym
dzieciaki mają problem, a wydawałoby się, że to nic trudnego. Trudno
jest mi podać przyczynę takiego
stanu rzeczy, gdyż nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale uważam, że problem w dużej mierze
bierze się z nowego stylu życia propagowanego w domach przez dorosłych. Od najmłodszych lat dzieci
mają kontakt z komputerem, a co
gorsza, nie wykorzystują go pożytecznie. Rodzice, zamiast zapewniać dzieciom możliwość edukacji
za pomocą komputera, kupują im
nic niewnoszące gry, często niedostosowane do ich wieku. Dzieci nie
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mają okazji rozwijania pasji, rzadko
też przywiązują wagę do starannego i poprawnego pisania, gdyż nawet podczas pisania wypracowań
zastępuje je komputer, który poprawia błędy ortograficzne. Rodzice
nie przywiązują dostatecznie dużej
uwagi do rozwoju swoich pociech.
Nie czytają im, przez co one same
nie mają nawyku czytania książek.
Badania ukazują, że „komputerowe
społeczeństwo” ma już problemy
z tytułu zbyt długiego czasu spędzanego przed komputerem, i nie
mam na myśli wad wzroku czy postawy, ale trudności ze skupieniem

na dłuższy czas uwagi, spowodowane częstym czytaniem jedynie
krótkich informacji na stronach internetowych i portalach informacyjnych. Jeśli więc nowe technologie
negatywnie wpływają na dorosłych,
nietrudno zauważyć, że mają zapewne również wpływ na młodsze
pokolenia.
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Cóż, pozostaje nam pogodzić
się z tym, że liczne reformy wcale
nie wpływają na jakość edukacji.
Chyba czas zrozumieć, że polskie
szkoły będzie opuszczać coraz
mniej douczona młodzież, niemająca żadnej wiedzy, a jedynie zdolność przewidzenia, co autor pytania miał na myśli i jakiej odpowiedzi
należy udzielić, by trafić w klucz.
Beata Szturemska

Archiwum Ośmiornicy

W zeszłym tygodniu została upubliczniona już dawno planowana strona - archiwum „Ośmiornicy”. Można na niej znaleźć
numery archiwalne w formacie PDF. Wszystkie pliki są wolne
od zabezpieczeń (DRM-free) i dostosowane do przeglądania
na komputerach i urządzeniach mobilnych.
Numery archiwalne są bardzo zoptymalizowane i interaktywne – kliknięcie w odnośnik odsyła do odpowiedniej strony
„Ośmiornicy” lub zewnętrznej lokalizacji. Archiwum dostępne
jest pod adresem:

osm.surfaceproject.pl
Odnośnik został również dodany na stronie naszego liceum
(w panelu „Organizacje szkolne”). Poniżej został umieszczony
kod QR (dwuwymiarowy kod kreskowy), który po zeskanowaniu przekierowuje bezpośrednio do archiwum „Ośmiornicy”.
Jakub Kuderski
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Twórczość
do Wieczności
Jak wyobrażali sobie Ciebie?
przez pokolenia wszyscy:
filozofowie, poeci, artyści - wielcy
i ci mali
Jedni za nicość, inni za rozkosz, inni...
Byli i tacy co wątpili
w Twoje w ogóle istnienie
Stracili życie by Cię zyskać
Czy się udało?
Nieprawda że cogito ergo sum – nie wiem
Wyobraźnia portrafi
prawie wszystko
nawet duchy
i próbuje, bo musi
prawie wszystko
ale Ty jesteś poza
przerażająca, zaskakująca, bezgraniczna
A życie? jak w poemacie Liszta, serią preludiów
do Ciebie – pieśni
Mozaiką emocji zdarzeń, różnorodnym kolażem
lecz zawsze zamkniętym, skończonym
Wierzę, że jesteś osobą, w kształcie
Choć trudno, a paradoksalnie
łatwiej - bez strachu niewyobrażalności

Anna Antkowiak
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Niezapominajka
I

Płakała, ach jak ona płakała.
Oczy, ależ one szczypały, przecierane po raz kolejny brudnawą dłonią, na której pozostawały ślady
poprzednich łez. Z tą dziwną zawziętością je odganiała, te śmieszne krople pełne wspomnień i dymu
papierosowego, och, jak dużo tu
tego było. A on patrzył na nią z tym
kpiąco-ironicznym wyrazem twarzy,
którego tak nie lubiła. Czasami podchodził i ocierał łzy, chociaż to i tak
nie pomagało, bo one wciąż kapały
i kapały, dlaczego one nie chciały przestać? Nie wiedziała. Nigdy
tego nie wiedziała.

Zabierał ją tam, gdzie brzmiała
muzyka. Tylko takiego go znała z tych nieoświetlonych do końca pomieszczeń, pełnych tego głupiego
dymu i głośnego śmiechu, za którym nie przepadała. Czasami pokazywał jej, jak grać, ale przeważnie
siedziała, wpatrując się bezmyślnie
w ścianę. Czemu ona się tak na
nią patrzyła? No tak, jego odbicie.
Ta jego niesamowita czupryna, tak
straszna w tym nikłym świetle, która zdawała się płonąć od kolejnych
ilości tytoniu w powietrzu. Chyba
jeszcze żyła, bo czuła ten wstrętny
zapach, którego nie znosiła. Boże,
jak ona tego nie znosiła.

Powtarzał jej, że jesień to ona.
Taka śmieszna w swym żalu, zimna, z powiewem ciepła. Czasami
się z tego naśmiewał, wplatając
szorstkie palce w te nielubiane
rudawe kosmyki, które nigdy nie
chciały się ułożyć tak jak chciała.
Cały był szorstki. Ach, jak ona tego
nie lubiła, tego dziwnego uczucia,
które ją obezwładniało, gdy przesuwał kciukiem po jej umorusanym
policzku. Twierdził, że jest dziecinna, a ją po prostu szczypały oczy.
Czemu tego nie wiedział? Przecież
one wszystkich szczypały.

Czasami zdawał się ją rozumieć.
Przynajmniej tak twierdziła, wpatrując się w swoje nijakie odbicie
w starym zbitym lustrze. Siedem
lat nieszczęścia, co? Niech one już
miną. Mówił, że to nie ona, to nie jej
wina. Chyba to wszystko zdawało
się ze sobą zlewać. Oczy szczypały,
dym wgryzał się w jej myśli. Nie lubiła tego, nie lubiła. Krzyczała czasami, że chce stąd wyjść. Nigdy nie
słuchał, czy on kiedykolwiek słuchał? Miała wrażenie, że nie odbie-
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ra jej fali. To tylko niemy krzyk, tylko
nikły akt desperacji. Taka jesienna melancholia. Tak przynajmniej
twierdził, prostując jej łopatki. Niknął bezpieczny łuk, klatka uciekała
w niepamięć. Było wtedy zbyt dużo
tej wolności, której nie rozumiała,
zbyt dużo jej, zbyt mało jego. Przytulała się do niego, nie rozumiejąc,
że pobrudzi jego schludną białą koszulę tym głupimi łzami, w których
chowała kolejne wszechświaty. Ale
jej nie odsuwał, chyba rozumiał, jak
bardzo go czasami potrzebowała.

Głupi dym gryzł oczy, wywołując kolejną lawinę, kolejny potok.
Dlaczego ona zawsze ma brudne
ręce? Chciała je umyć, schować,
ukryć przed światem, gdy na nią nie
patrzył tym swoim wzrokiem, który
sprawiał, że chciała się uśmiechnąć. Chyba nie pamiętała, jak się
uśmiechać, był tylko ten bukiet liści
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klonu, który codziennie jej przynosił. Czasami miały kształt róż. Nie
lubiła róż. Wolała niezapominajki.
Tyle razy chciała mu o tym powiedzieć, jednak zawsze znikał, zbyt
nieokreślony, by dłużej przy niej zostać. Stała w drzwiach i czekała.
Zawsze na niego czekała.

II

Przyniósł jej pastele. Takie
śmieszne kredki, których zapach
kojarzył jej się z jesiennym ogrodem, a barwy były przecież tylko
brązowe. Chyba lubił brązowy kolor.
Lubił ten kolor, który zawsze mieszkał gdzieś na opuszkach jej palców,
nie do końca starty przez lodowatą wodę. Głupie, zawieruszone
w próżni pigmenty tworzące tylko
i wyłącznie jego twarz. To on był
brązowy, to on mógł na nią patrzeć
tymi nieograniczonymi sepiowymi
tęczówkami. Czasami brakowało jej
jednak fioletu.

Chciała mieć oczy koloru niezapominajki. Tylko takie nie płakały,
tylko takie zdawały jej się nie szczypać. Dymu było coraz mniej, chyba
mu przeszkadzała. Nigdy już z nim
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nie grała, a te kosmyki jego włosów
zaczynały się coraz dziwniej układać. Ściana, nieokreślona ściana.
Tak mało tam było słońca. Raz zabrał ją do zimnego domu, pełnego
starych okien i brudnych, niezbitych
luster. Nie podchodziła do nich, nie
chciała mieć pecha. Mówił, że to nie
była jej wina. Jakoś nie była tego
pewna, ale on i tak sadzał ją na
szarej kanapie, w której się zapadała. Chciała się do niego przytulić,
ale stał przed nią z nieokreślonym
wyrazem twarzy, czasami chowając się za drewnianymi sztalugami.
Znikał jej, coraz częściej jej znikał.
Chciała być niezapominajkowym bukietem. Próbowała mu to
powiedzieć, ale chyba nie do końca rozumiał, ale jak mógł rozumieć,
skoro ona tego nie rozumiała. Był
brązowy, ona nie istniała. Za mało
było barw w jego palecie i nigdy nie
potrafiła się między nimi znaleźć.
Ogarniało ją wtedy przerażenie,
a co, jeśli on też jej tam nie widział?
Gdzie się podziewało jego szare,
przeważnie zimne spojrzenie, gdy
zasypiała na szarej kanapie otulona
jakimś starym kocem pełnym dziur.
Chciała go o to zapytać, ale zawsze
zapominała. Oczy szczypały i łzy
znów zabierały wspomnienia.

Czasami był szorstki. Zawsze był
szorstki, ale w takich momentach
jego dotyk był bolesny, zbyt gwałtowny, zbyt niecierpliwy. Zostawiał
ślad na tym bladym policzku, nadając mu trochę więcej czerwieni,
ale ona potrafiła tylko przekazać
mu brąz. Chyba była tylko jednym
z wielu jego odcieni, dlatego przy
niej był. Wciąż nazywał ją Jesienią,
ale melancholia odeszła, zostawiając tylko to zdziwienie. Czemu
Jesień się dziwi? Jest przecież brązowa.
- Chciałabym niezapominajki.

Powiedziała, gdy miała na sobie lnianą beżową sukienkę, którą
pomagał jej zasznurować. Dla niej
było tam za dużo sznurków, za
dużo możliwości i zbyt mało czasu, by je zrozumieć. Odwróciła się
i zerknęła w te jego szarawe oczy,
ale nie znalazła w nich niczego więcej, niż zazwyczaj widziała. Nieco
uspokojona, pozwoliła się wyprostować, przymykając nieco szczypiące oczy.
- Chodź. Kupimy niezapominajki.
Lubiła barwę jego głosu, gdy
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zapinał jej karmelowy płaszcz
i ciągnął ze sobą po tych śmiesznych uliczkach, których labirynt
zawsze ją przytłaczał. Tylko on
wiedział, gdzie są, tylko on potrafił się znów odnaleźć. Zostawiała
siebie w domu, bojąc się, że zgubi
tę dziwną płaczącą dziewczynkę
z twarzą brudną od brązu. Dlatego
trzymała go mocno za rękę, rozglądając się dookoła. Niebo zazwyczaj
miało szarą barwę jego oczu.
Od tamtego dnia zawsze przynosił jej niezapominajki. Cieszyła się,
jakże ona się cieszyła, gdy wreszcie zrozumiał, że jest niezapominajką i te głupie lustra już jej nie zapomną. Głaskał ją po głowie, czasami
całował, chyba będąc szczęśliwszym od niej, chociaż tego nie rozumiała. Ale też się uśmiechała, bo
szorstkość jego dłoni zamieniała
się w czułość dzięki niezapominajkom.

III

- Źle z nią, prawda? – Zapytał,
gdy stojąc w zbyt jasnym i zbyt głośnym pomieszczeniu, rozmawiał,
ale nie z nią. Nie lubiła, gdy mówił
do kogoś innego, bo barwa jego
głosu stawała się nagle ciemnobrązowa. Uniosła spojrzenie, patrząc
na niego, gdy uspokajającym gestem przejechał szorstkim kciukiem
po jej policzku. Znów ta czerwień,
której nie lubiła.
– Ona już sobie nie przypomni.
– Nie – odpowiedział mu ktoś,
kogo wciąż nie pamiętała. Zmarszczyła lekko brwi, ale niezapominajkowe spojrzenie nie pomagało.
Za dużo tu było bieli, zbyt wiele
światła. – To już zawsze będzie tak
wyglądać. Może być tylko gorzej.
Jeżeli ci ciąży, to zawsze możesz ją
oddać do domu opieki. Ktoś się na
pewno nią zajmie.
– Nie ma mowy – gwałtownie
zaprzeczył, strasząc ją tym dziwnym zachowaniem, do którego nie
przywykła. Jednak po chwili znów
był jej, brązowy, z oczami koloru
szarzejącego nieba. Chwytał ją za
dłoń, a ona pozwalała się tej szarości porwać. Taka miła, tak zwyczajna szorstkość jego dłoni.
– Chodź. Idziemy do domu.
I faktycznie szli, a ona trzymała
w dłoniach bukiet niezapominajek
i oczy też przestawały niemiłosiernie szczypać.
Czuła się wtedy szczęśliwa.
Anna Paziewska
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Humor
Cytaty z lekcji
[P]an dyr. M. Grefling:

a to grube słowo.

Uczniowie
przedstawiają
referat dotyczący obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”.
[U]czennica – Prezydent Warszawy, Deckert, nie żył w momencie
uchwalenia Konstytucji, bo zmarł
pół roku wcześniej.

[P] – Czym cechował się student?
[U] – Antysemityzmem?
[P] – Nie antysemityzmem, lecz odwrotnie.
[U] – Semityzmem?

[P] – (...) Chcecie to zapisać?
[U] – Nie, szkoda RAM-u.
[P]ani prof. D. Mechlińska:
[P] – Jak zakończyła się historia
Katza?
[U] – Historia Katza zakończyła się
30-minutowym spóźnieniem Rzeckiego do sklepu.
[P]ani prof. H. Posadzy-Tomczak:
[P] – Jak będziemy tak długo zajmować się tekstami Norwida, to nigdy
nie omówimy pozytywizmu.
[U] – To czemu od razu do niego nie
przejdziemy?
[P] – A co, jak Norwid będzie na maturze?
[U] – To skoro Norwid będzie na
maturze, to po co omawiać pozytywizm?
O mieszkańcach Warszawy w „Mendlu Gdańskim”:
[P] – Narrator nazywa ich tłuszczą,

[P] – Chodź tu Xiński i powiedz mi,
czemu ten idiota, komputer, maszyna bezduszna, nie działa.
[P] – Noc to wspaniała pora. W nocy
mi się najlepiej myśli.
[U] – W nocy jest najlepszy transfer.
[P]ani prof. A.Wośkowiak-Kopeć:
Podczas sprawdzania obecności P.
prof. natrafiła na problem techniczny.
Sytuacja szybko wróciła do normy,
a P. prof. od razu znalazła winnego.
[P] – Jakby jakaś bomba spadła na
świat, to P. prof. Aleszczyk by w tym
też miała swój udział.
Przygotowania do uroczystości pożegnania abiturientów.
(do ucznia wcielającego się w rolę
Pana dyrektora)
[U1] – Idź porozmawiaj z dyr. Greflingiem i poobserwuj jego gesty
i zachowania w czasie rozmowy.
[U2] – Ale o czym?
[U1] – Nie wiem, może o historii.
[U2] – Obawiam się, że mnie zagnie.
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