Memoramus

Katyń

Burza

Wstęp
I oto skończył się, pełen stresu i nerwów, okres matur. Klasy trzecie
już dawno opuściły mury Ósemki, podążając zupełnie nową, wybraną przez
siebie ścieżką. Za to klasy pierwsze i drugie kończą pewien etap nauki
w tym roku szkolnym 2012-2013. Może i okres ten wydaje się
najtrudniejszym, ale za to nagroda za jego ukończenie jest bezcenna.
Wakacje nieuchronnie się zbliżają.
W ostatnim numerze „Ośmiornicy” pożegnaliśmy dawną redakcję,
klasę III A. w związku z tym klasa 1F chciałaby serdecznie przywitać
wszystkich czytelników . Poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko.
Mamy nadzieję, że spodoba się Wam, Drodzy Czytelnicy, sposób
prowadzenia gazetki szkolnej przez nową redakcję. Pod czujnym okiem Pani
profesor Hanny Posadzy-Tomczak, tak doświadczonej
już mentorki,
jesteśmy prawie pewni, że osiągniemy redaktorski sukces.
~redakcja
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Wydarzenia
„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”
Profesorowie
i uczniowie
naszej
szkoły w ostatnim czasie brali udział
w szeregu
wydarzeń,
o których
wiedza powinna być znana całej
naszej społeczności.
18 kwietnia nieodżałowana
klasa
IIIa
przygotowała
uroczystość
upamiętniającą
70.
rocznicę
wybuchu
powstania
w getcie warszawskim, w przeddzień ustanowionego przez MEN
Dnia Pamięci o Holokauście. w tym
roku formuła obchodów obejmowała
faktograficzne przedstawienie przebiegu
powstania
oraz
losów
ocaleńców
z towarzyszeniem
wstrząsających
dokumentalnych
zdjęć; jeden z ostatnich wywiadów
przeprowadzonych z Markiem Edelmanem,

ostatnim
przywódcą
powstania,
w którym mówił o wyznawanych
przez
siebie
wartościach,
towarzyszących mu również po
wojnie
w pracy
lekarza
i opozycjonisty; recytację poezji
i odegranie na trąbkach przez
uczniów kl. IIIf i d żydowskich
melodii.
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10 maja, na zaproszenie wiceprzew.
Rady Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich p. Alicji Kobus, poczet
sztandarowy
naszej
szkoły
na
Cytadeli Poznańskiej uczestniczył
w uroczystości poświęconej pamięci
Lasara
Abramowitcha
Raimana,
który „oddał życie w walce o wolność
Poznania, a cud odnalezienia jego
szczątków po 68 latach na ziemi
poznańskiej niech pozostanie na
wiecznej
rzeczy
pamiątkę
o bohaterach”.
12 maja miałam zaszczyt,
wraz z Panem prof. Henrykiem Józefowskim, uczestniczyć w nie-zwykłej
ceremonii
wręczenia
medali
i dyplomów
honorowych
przyznanych
pośmiertnie
polskim
Bohaterom: Mariannie i Aleksandrowi Kisielom, Annie i Józefowi
Skowronom i Janowi Wyrwiczowi
przez
Instytut
Yad
Vashem
w Jerozolimie, który nadał Polakom
tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata” za to, że w czasie
Holokaustu z narażeniem życia i
bezinteresownie
nieśli
pomoc
prześladowanym Żydom.

Kilka godzin później, wraz z Panią
Medale

odebrali

potomkowie

prof. Aliną Gościniak i Panem prof.

nieżyjących już Bohaterów. Trudno

Henrykiem

Józefowskim

oddać

absolwentami

z kl.

atmosferę

–

niezwykle

IIIa,

oraz
braliśmy

podniosłą, w pięknej oprawie hym-

udział – na zaproszenie Prezydenta

nów

Polski

w wykonaniu
Chłopięcego

oraz

pieśni

Miasta

Poznańskiego

Chóru

Grobelnego, P. Alicji Kobus i dyrektor

Jacka

Ogrodu Botanicznego UAM P.dr hab.

i Izraela
pod

Sykulskiego,

dyrekcją

z udziałem

Ambasa-

Poznania

Justyny

P.

Ryszarda

Wiland-Szymańskiej

-

dora Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner

w radosnych obchodach 65. rocznicy

i włodarzy Poznania, a także wielu

powstania państwa Izrael, właśnie

znamienitych postaci świata nauki

w Ogrodzie Botanicznym, co stało się

i kultury - tej uroczystości, podczas

już

której

obejmował,

próbowano

opowiedzieć

tradycją.

Bogaty
oprócz

oficjalnych

występy

artystyczne,

o zasługach Wyróżnionych, choć nie

wystąpień,

sposób oddać słowami ani strachu,

muzyczne i teatralne.

ani poświęcenia, ani humanitaryzmu
i ewangelicznej

miłości

bliźniego,

która kazała im narażać życie własne
i najbliższych

dla

okazania

Człowieczeństwa wobec upodlonych
i prześladowanych

współobywateli.

Uroczystość

miejsce

Zamku,

miała

w której

swą

w sali

zbrodniczą

działalność uprawiał namiestnik tzw.
Kraju

Warty

Artur

Poznania i Wielkopolski.
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Greiser,

kat

program

Hanna Posadzy-Tomczak

Rocznica pierwszego powstania warszawskiego

18 kwietnia, w przeddzień
70. rocznicy powstania w getcie
warszawskim,
w naszej
szkole
odbyła się uroczystość, przygotowana
przez
P.
prof.
Hannę
Posadzy-Tomczak
i klasę
3a,
upamiętniająca
to
wydarzenie.
w auli
pojawili
się
uczniowie
wszystkich klas trzecich.
Obchody
owej
rocznicy
rozpoczęły się od przypomnienia
przebiegu powstania w getcie oraz
towarzyszących temu wydarzeniu
emocji.
Zdarzenia
zostały
odtworzone na podstawie opowieści Marka Edelmana, jednego
z przywódców powstania. Świetnie
w roli spikerów sprawdzili się Olga
Piwkowska, Paulina Nowakowska,
Marcin Szymura i Bartek Prusak.
Ciekawym akcentem były wiersze
wyrecytowane
przez
Beatę
Szturemską i Przemysława Cholewę. Zmuszały do refleksji oraz
przemyśleń.

Tradycyjnie już drzwi były pilnowane
przez czterech ochroniarzy. Tym
razem okazali się zbędni. Warto
zauważyć, że wszyscy obecni na sali
słuchali w skupieniu i zachowali się
stosownie do sytuacji.

Należy też docenić wkład pracy
osób, których nie zobaczyliśmy na
scenie. Przez trzy lata przy sprzęcie
wytrwale pracowali Wiktor Meissner
i Tomasz Liberski, choć nie zawsze
było to
zauważone. Podczas tej uroczystości
również świetnie się spisali.
Moim
zdaniem
wszystko
potoczyło się zgodnie z planem,
a może nawet lepiej. Uczestnictwo
w tej uroczystości było wartościowym doświadczeniem.

Aleksandra Kobus

Uważam, że najważniejszym
i najbardziej interesującym punktem
programu było odtworzenie wywiadu
z Markiem
Edelmanem
wypowiadającym wiele mocnych słów, wobec
których nie można było pozostać
obojętnym.
Odpowiedni
nastrój
wprowadził również żydowskie utwory
zagrane
przez
dwóch
uczniów
z naszej szkoły.
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VII Marsz Pamięci
Największe wrażenie wywarło na
mnie,
wbrew
pozorom,
nie
zwiedzanie lotniska w Smoleńsku czy
Cmentarza
Katyńskiego,
lecz
atmosfera zarówno w Rosji jak i na
Białorusi. Fakt eskortowania nas,
Polaków, w każde wybrane przez nas
miejsce
na
terenie
Federacji
Rosyjskiej czy zakaz opuszczania
hotelu w trakcie pobytu na Białorusi
były dla mnie równie szokujące, jak
to, w jaki sposób ludzie tam żyją.
Była to wycieczka w czasie, jakbyśmy
cofnęli się do okresu głębokiego
PRL-u, stare:
samochody, moda
uliczna, standardy i te czerwone
gwiazdy…wszędzie... Coś niesamowitego.
Marianna Senkowska, kl. 2 G
Wyjazd na VII Marsz Pamięci był dla
mnie jedną z najlepszych lekcji
historii
w moim
życiu.
Dopiero
pochylenie
się
nad
grobami
zamordowanych Polaków uświadommiło mi ogrom zbrodni katyńskiej.
Żadna książka o tym mordzie nigdy
nie zastąpi osobistej „konfrontacji”dla
niektórych
tylko
z faktem
historycznym - dla mnie z wielką
tragedią tysięcy ludzi i ich rodzin.
Dlatego uważam, że powinniśmy
o tym pamiętać i nie bać się o tym
mówić. Chociaż w Rosji czułam się
trochę jak przestępca (nieustanna
„opieka” tamtejszych służb), to
właśnie tym bardziej myślę, że
powinniśmy dążyć do prawdy, bo czy
ujawnienie części zbrodni można
nazwać pełną prawdą? Wyjazd był
dla mnie bardzo sentymentalną
podróżą, w czasie której doceniłam
wolność naszej ojczyzny oraz to, że
mogę już (jeszcze?) żyć według słów:
„Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Joanna Szuflak, kl. 1 C
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Dzięki
wyjazdowi
na
wschód
uświadomiłem sobie tak naprawdę
ogrom zbrodni katyńskiej. w szkole
czy w mediach dużo się o niej słyszy,
jednak dopiero gdy przekroczy się
bramy Memoriału i na własne oczy
ujrzy miejsce spoczynku tylu polskich
oficerów,
człowiek
zdaje
sobie
sprawę z tego, co się tam stało.
Kolejnym przeżyciem była wizyta
w Kuropatach.
Gdy
szlam
uroczyskiem, cały czas po głowie
krążyła mi myśl, że w tej ziemi, po
której właśnie chodzę, znajdują się
szczątki dziesiątek, jeśli nie setek
tysięcy ofiar czasów stalinowskich.
Na pewno będę też wspominał wizytę
w Grodnie
–
mieście
bardzo
zadbanym i pełnym uroku, a także
pobyt nad Niemnem.
Niewątpliwą atrakcją była też stała
eskorta rosyjskiej policji i oddziałów
OMON-u.
Ogólnie
przyjęto
nas
bardzo przyjaźnie, co potwierdza
chociażby
dyskoteka
z młodzieżą
rosyjską.
Cały wyjazd będę wspominał bardzo
długo i bardzo pozytywnie.

Bartosz Czuliński, kl. 1 A

Rzeczą, którą najdłużej zapamiętam,
z pewnością będzie eskorta rosyjskiej
policji od granicy do miejsca noclegu
oraz ciągła jej obecność podczas
zwiedzania tego kraju. Niewątpliwie jest
to największa przygoda, jakiej nigdy nie
przeżyłem i pewnie nie będę już miał
okazji w czymś podobnym uczestniczyć.
W pamięci został mi także krajobraz
Białorusi, który podziwialiśmy, jadąc
autostradą. Zalane pola, a w oddali
lasy. Co jakiś czas dało się zauważyć
pojedyncze,
stare,
ubogie
domki
z ogródkami. Podziwiam Białoruś za
czystość, jaką utrzymują w miastach,
np.
Grodnie.
Bardzo
przyjemnie
zwiedzało się miasto nieprzepełnione
reklamami
w każdym
możliwym
miejscu.
Świetnie bawiłem się na dyskotece, wraz
z rosyjskimi rówieśnikami.

Zbrodnia
katyńska
dla
mojego
pokolenia
to
kolejna
smutna
i wzbudzająca
nienawiść
karta
w historii
naszego
kraju.
Jednak
czytając
książkę,
nie
jesteśmy
w stanie
sobie
uświadomić,
jak
straszna to była zbrodnia. Będąc
w Memoriale
Katyńskim,
zostałem
'uderzony' ogromem zabójstw. Setki
tabliczek wspominających poległych,
daleko od ojczyzny - ten widok utkwił
Kajetan Zimniak, kl. 1 A mi mocno w pamięci. Każda tabliczka
to osobna historia, osobna tragedia
każdego z poległych, jeszcze większy
ból dla ich nieświadomych rodzin.
w tym miejscu czuje się nienawiść
i niesprawiedliwość,
ale
trzeba
spróbować wybaczyć. Ci ludzie nic
złego nie zrobili, byli niewinni,
a spotkała ich najwyższa kara, oddali
życie za nas, to właśnie można odczuć
w Katyniu. Nie zapominajmy o nich.

Jakub Tomczak, kl. 1 A
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"Utalentowana
„Utalentowanamłodzież
młodzież z całej Wielkopolski”
z całej Wielkopolski"
19 marca 2013 roku w naszej szkole miało
miejsce
Wielkopolskie
Spotkanie
Utalentowanej
Młodzieży,
mające
charakter
warsztatów
biologicznych,
fizycznych, chemicznych i geograficznych.
Odwiedzili
nas
uczniowie
ze
szkół
w Rawiczu, Koninie, Lesznie, Obornikach,
Kole,
Rogoźnie,
Odolanowie
oraz
z najlepszych
szkół
w Poznaniu.
w spotkaniu wzięło udział wielu finalistów
olimpiad,
ludzi
bardzo
uzdolnionych
i cierpliwych,
ponieważ
na
efekty
niektórych
doświadczeń
trzeba
było
czekać tygodniami. Uczestnicy z całego
województwa
mieli
możliwość
zaprezentowania wyników swoich prac
naukowych przed gronem pedagogicznym
VIII LO, jak i również przed uczniami
naszej szkoły. Mogły one być dla nich
inspiracją w przeprowadzaniu badań do
prac badawczych, np. na olimpiadę
biologiczną, do której przygotowuje się
wielu
uczniów
klas
biologiczno-chemicznych.
W warsztatach zaprezentowało się również
trzech finalistów z VIII LO: Jakub Potoczny,
Marek Grzesiak oraz Bartosz Czachowski.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów
w dalszym dążeniu do celu.
Podczas
warsztatów
biologicznych
uczniowie
poruszyli
bardzo
ważne
i interesujące
kwestie.
Jednymi
z najciekawszych tematów prezentacji były
między innymi: "Pies. Przyjaciel człowieka,
wróg
ogrodnika?",
"Dotknij
mnie
a zobaczysz – czyli o ruchach sejsmonastycznych roślin
mięsożernych", czy
"Wpływ podwyższonego stężenia dwutlenku
węgla na wzrost roślin". Druga część
spotkania
w auli,
była
poświęcona
doświadczeniom. Jednym z ciekawszych

było zaprezentowane przez ucznia
naszej
szkołyJerzego
Szuniewicza. Badał on wpływ niskiej temperatury (ciekłego azotu
77 Kelvinów )na organizmy żywe
i nadprzewodniki
wysokotemperaturowe.
w rezultacie w „ magiczny” sposób
zwykła róża, stała się niczym ze
szkła
i po uderzeniu w stół,
rozpadła się na drobne kawałki ,
a zamrożony dysk lewitował pod
magnesem
.

Równie pasjonującym i nadzwyczajnym
było
doświadczenie
chłopców z Rogoźna , badali oni
fale dźwiękowe. Przepuszczali gaz
przez rurę Rubensa
i tworzyli
wizualizacje fali stojącej, zależnej
od
natężenia
dzwięku.

Warsztaty te były źródłem wiedzy
i inspiracji dla wielu młodych ludzi,
którzy
mieli
przyjemność
uczestniczyć w nich zgodnie ze
swoim profilem klasowym. Mamy
nadzieję, że wiedza przyswojona
na
Wielkopolskim
Spotkaniu
Utalentowanej Młodzieży przyda się
naszym uczniom w realizacji ich
życiowych celów i postanowień.
Aleksandra Śmiałowicz
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„Burza” z zza kulis, czyli finał Mam
Szekspiriady
nadzieję, że pochwały
oczamii brawa
aktora
były
-Będzie „Burza”- oznajmiła na
początku listopada opiekunka koła
teatralnego -Proscenium ( Pani
profesor
Aneta
Cierechowicz).
Rozdała nam scenariusze ostatniej
sztuki Szekspira, a my wybraliśmy
sobie postaci, w które mieliśmy się
wcielić, by po kilku miesiącach prób
wystawić nasze przedstawienia na
deskach szkolnej
sceny
w auli
Ósemki.
Na początku przerażeni
ilością
tekstu,
nieznający
się
wzajemnie,
przystąpiliśmy
do
przygotowań; indywidualnych prób
sam na sam
z nauczycielemprofesor Cierechowicz lub profesor
Zimmer,
potem
spotkań
w grupach, by wreszcie ( jakże ten
czas szybko minął!), na miesiąc
przed
premierą,
przystąpić
do
wspólnych prób całego zespołu na
scenie. Jak się szybko okazało,
stworzyliśmy zgraną grupę, nie
tylko
aktorów, lecz przyjaciół.
Każdy z nas, podświadomie, a może
z premedytacją, dobrał rolę idealnie
pasującą do swojej osobowości.

A więc who is who? Poważny,
zrównoważony
i inteligentny
mag
Prospero
to
oczywiście
Szymon
Łuszczki,
jego córka, uczuciowa,
troskliwa i dobra
Miranda to Kasia
Moder, jej ukochany- romantyczny,
czuły i odważny Ferdynand, musiał
być Anią Osińską. Duchem Arielemżyczliwym i skrupulatnym w działaniach, została Ania Cykowiak, Antoni
Tudak nie mógłby być nikim innym
jak bratam Prosperarozważnym
i sprytnym Antoniem, a uczciwym
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i odpowiedzialnym królem Alonsem
musiała być Asia Blok. Stary radca
króla- skrupulatny i oddany sprawie
Gonzago- to Aleksandra Sobiech,
natomiast odważnym i stanowczym
Bosmanem
była
Paulina
Siejakowska,
w rolę
bystrego
Sebastiana
wcieliła
się
Agata
Lesiuk, indywidualistą Kalibanem
został rzecz jasna Nataniel Szwarc.
Nie można zapomnieć o niestroniących od zabaw i rozrywkowych
pijakachTrinkulu
i Stefano,
w których
wcielili
się
Kacper
Nowicki
i Jędrzej
Spychał.

Po kilku miesiącach ciszy nastał
wieli dzień „BURZY”. Jeszcze tylko
próba generalna na już wspaniale
udekorowanej scenie, z muzyką
(którą zajęła się Ada Orłowska)
i piorunami Jerzego Szuniewicza.
Koniec wielkich przygotowań. Błysk,
grzmot i już zaczyna się pierwszy
z trzech występów. Mimo usterek
sprzętu ( jak to bywa podczas
burzyelektronika
wysiada)
zostaliśmy trzykrotnie nagrodzeni
gromkimi
brawaminajwiększą
i najlepszą
nagrodą
i podziękowaniem za te miesiące
prób i wysiłku.

szczere i przedstawienie naprawdę się
Mam nadzieję, że pochwały i brawa
były
szczere
i
przedstawienie
naprawdę się podobało. Jednak nic
by się nie udało bez pogromcy burz-profesor Cierechowicz
i jej pomocnika- profesor Zimmer. To one
zapanowały
nad
grzmotami,
piorunami
i huraganemktóre
panowały podczas prób, uspokoiły
burze,
pomagały
zagubionym
rozbitkom i wskazywały
właściwą
drogę, gdy trwał sztorm.
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Szkoda tylko, że po przedstawieniu
w szkole i po X Ratajskim Przeglądzie
Teatralnym- na którym występowało
Proscenium - trzeba opuścić statek
i powrócić na ląd. Jednak załoga
trzyma się razem i czeka na kolejne
wyzwania w przyszłym roku, by po
„Burzy” wciągnąć na nasz pokład
nowych ochotników i wypłynąć z nimi
w bezkres teatralnego oceanu.
Aleksandra Sobiech

Lekcje to nuda?
Przez kilka ostatnich tygodni P. prof.
H.Posadzy-Tomczak udowadniała naszej
klasie, że nie zawsze musi tak być.
Dostaliśmy bowiem zadanie: podzielić
się na grup i przedstawić jedną z nowych
praktyk
sztuki
w jak
najciekawszy
sposób.
Tematyka
oraz
sposób
wykonania
dowolny
–
jedynym
ograniczeniem był fakt, że swoją pracę
trzeba było przedstawić na terenie
szkoły, tak by reszta klasy (oraz
przypadkowi gapie) mogli ją podziwiać.
Oczywiście, jak to zwykle w szkole
bywa,
samo
przedstawienie
którejś
z praktyk nie wystarczyło, trzeba było
jeszcze coś mądrego o niej opowiedzieć.
Niektóre z grup mówiły o swoich pracach
w trakcie prezentacji, inne wybrały formę
podsumowania.
Na początku grupa kilku dziewczyn
przybliżyła nam akcjonizm. w bardzo
nowatorski sposób przedstawiły problem,
o którym często się mówi, lecz tak
naprawdę pozostaje nierozwiązany. Wiele
feministek ucieszyłoby się zapewne
z takiego wyboru tematu, ponieważ
krótka scenka, którą mogliśmy obejrzeć,
dotyczyła
wolności
kobiety
we
współczesnym świecie.

Inna grupa wybrała z kolei sztukę
o nazwie mail art. w ciekawy sposób
przedstawiła wpływ kultury chińskiej na
resztę świata. i rzeczywiście… Wielkiego
Muru Chińskiego, który zakrywał część
reszty świata, nie sposób było nie
zauważyć.

Kolejna
ekipa
również
postanowiła
wybrać
trudny
temat
i poruszyć
sprawę
bezdomności na świecie oraz
tego, że ten problem zazwyczaj
spotyka
się
z obojętnością,
a czasem
wręcz
z niechęcią
otoczenia. Wszystko to miało
formę
happeningu,
przedstawionego przed budyn-kiem
szkoły.

Kolejnym problemem, tym
razem przedstawionym w formie
instalacji,
był
destrukcyjny
wpływ człowieka na otaczającą
go przyrodę oraz konsekwencje,
jakie się z tym wiążą.
Następna grupa poruszyła
w formie happeningu problem
często
spotykany
we
współczesnym świecie: wrażliwość
na
piękno
sztuki
a pośpiech w życiu codziennym.
Występujący na końcu
wybrali
z kolei
performance.
w ciekawy sposób przedstawili
temat dotyczący komunikacji
międzyludzkiej:
„Razem
czy
osobno?”.
Czy wyszliśmy z tej lekcji
mądrzejsi, tego nie wiem. Na
pewno jednak wiemy już, że
potrafimy coś razem wytworzyć,
otworzyć siebie przed innymi.
i co ważniejsze, sami sobie
udowodniliśmy, że lekcje nie
muszą
wcale
być
nudne
i oczywiste.

Karolina Włoch
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Twórczość: psalmy

Twórczość
Psalm I
Błaganie człowieka XXI wieku
Panie mój Boże przebacz nam głupcom
Panie nasz zlituj się nad nami
My zagubieni w wirtualnej przestrzeni
Wysyłamy wiadomości w czarną pustkę
My ludzie XXI wieku- scyfryzowani
Komunikacja która nie jest kontaktem
Rozmowy, ale nie w cztery oczy
Każdy przed swą szklana ścianą
Wystukuje słowa w klawisze
Emocje zastępuje emotikonami
Samotny człowiek pośród tłumu
Coraz rzadziej zwraca się do Ciebie- Stwórcy
Panie mój usłysz ten niemy krzyk
Panie mój ustrzeż mnie
Panie mój uratuj nas
Zlituj się nad nami

Psalm II
Wołanie o natchnienie
Boże Wszechmogący daj natchnienie mi!
Spraw by dusza moja
ku Tobie wzbiła się.
Wyzwól myśli moje i oswobodź mnie.
Wyrwij j zza krat ciasnych,
zerwij kajdany me
Uwolnij mnie z tych więzów;
oczyść umysł mój
rozplącz język mój.
Swym palcem wskaż mi drogę,
niech Twa wola wypełni mnie.
Ześlij mi natchnienie!
Ja w Twe ręce oddaje się
i Tobie wszystko powierzam.
Bo ty jesteś tym czego szukałam
Tyś natchnieniem mym.

Aleksandra Sobiech
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Humor

Humor
[P]an prof. J. Gierszewski:
Przy omawianiu różnicy j w jednostkach Radów i Greyów:
[P]: Taka babcia rencinki ma 34zł. Ona w życiu 100 na oczy nie widziała.
[P]: Ognisko o temperaturze 15000 Kelvinów udało się uzyskać w Hiroszimie
i Nagasaki - lokalne.
Przy omawianiu czarnej dziury jedna z uczennic rzuca hasło „czarny karzeł”:
[P]: <śmiech> Nie dość, że czarny, to jeszcze karzeł.
[P]ani prof. H. Posadzy:
Przedstawianie projektów designerskich na wok-u:
[U]: z tym przedmiotem kolacje staną się bardziej kolacjonalne.
[U]: Wstając w nocy, mamy za zadanie dojść do toalety.
Podczas lekcji języka polskiego słychać krzyki z ostatniej ławki.
[P]: Dziewczęta, co się tam dzieje?
[U]: Pani profesor, bo ona mnie gryzie!
[P]ani prof. M. Aleszczyk:
Pani profesor pyta jednego z uczniów, co mu jest. Jego kolega odpowiada:
[U]: Dziewczyna go rzuciła.
[P]: No cóż... każdy ma to, na co zasłużył.
[P]ani prof. K. Mądra:
Lekcja w sali bez ławek. Uczniowie narzekają , że nie ma warunków do
przeprowadzenia zajęć.
[P]: Wy Kameleonki, musicie się uczyć od starszego Kameleona.
Przystosować można się do każdych warunków.
[U]: Trzeba użyć twierdzenia Pitagorasa?
[P]: No może jeszcze Herkulesa?
[P]ani prof. I.Nowińska-Karoń:
Podczas lekcji o używkach:
[P]: Czy mogę prosić kokainę?
[P]an prof. J. Kaźmierczak:
Lekcja wos-u dotycząca generacji praw człowieka.
[P] :Co to znaczy, że każdy człowiek ma prawo do pracy?
[U]: Czyli, że każdy może sobie wybrać, czy chciałby pracować, czy też nie….
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Jagoda Kaczmarek, Katarzyna Budzyńska,
Jerzy Szuniewicz
Emilia Kosińska, Katarzyna Budzyńska
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