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 Świat zewnętrzny przyzywa. A ja nie mogę tu (przed laptopem) siedzieć długo, 
dobrowolnie odgradzając się od świeżości życia dla monotonii ekranu. Piszę to 
w momencie, w którym szkoła już usunęła się na drugi plan, a zajmowanie się 
jej sprawami wydaje się co najmniej nie na miejscu. Dlatego w tym wstępie 
(i w tym numerze) daję jej odpocząć. Najwyższy, najwłaściwszy i wyczekany 
czas, by uwagę skupić na… Teraz należało pomyśleć, na czym właściwie. 
A w wakacjach cudowne jest to, że każdy może (i najprawdopodobniej tak się 
stało) pomyśleć o czymś innym! Bo w wakacje świat staje się poszerzony, 
otwierają się, starannie zamknięte przez obowiązki szkolne, możliwości i teraz 
jest chwila, by sięgnąć po… (tu znów wymagana jest inwencja czytelnika). Ja 
szepnę jeszcze, że zieleń zadomowiła się wokoło, kwiaty stają się coraz 
doroślejsze, owoce coraz pełniejsze, a słońce wspina się coraz wyżej, a wobec 
tych upiększeń w naturze nie sposób dłużej separować się od nich, chłonąc je 
tylko przez prawdomówną, ale surową szybę, dlatego porzucam laptopa oraz 
życzę wszystkim naszym Czytelnikom dobrze spędzonych, radosnych 
i słonecznych wakacji! 

 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 

redaktor naczelna 
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Do poczytania 

Coś magicznego… 

„Mroczniejszy odcień magii” to pierwszy tom trylogii „Odcienie magii” 
autorstwa V. E. Schwab. Główny bohater, Kell, jest antarim, czyli potężnym 
i bardzo rzadko spotykanym magiem mającym zdolność przemieszczania się 
miedzy światami, które dawno temu zostały od siebie odcięte. Te światy to 
Czerwony, Szary, Biały i Czarny Londyn, a Kell pochodzi z tego pierwszego. 
W Czerwonym Londynie magia kwitnie, Szary jest jej pozbawiony, Biały Londyn 
został skorumpowany przez magię, a Czarny przez nią zniszczony. Dzięki swojej 
zdolności do podróżowania pomiędzy nimi antari pełni funkcję królewskiego 
posłańca, ta funkcja daje mu idealną okazję do zajmowania się swoim nieco 
mniej legalnym hobby, a mianowicie przemytem różnych, także magicznych, 
przedmiotów między światami. Właśnie jeden z tych przedmiotów, 
o niezwykłym pochodzeniu i wielkiej potędze, oraz napotkanie na swej drodze 
złodziejki Lili, z Szarego Londynu wpakują go w nie lada tarapaty. „Mroczniejszy 
odcień magii” to książka wciągająca już od pierwszej strony, o nieoklepanej 
tematyce, ze świeżym podejściem do fantastyki. Jest pełna wspaniale 
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Do poczytania 

napisanych, barwnych bohaterów, których można naprawdę pokochać. Jest 
pełna akcji, ale i niepozbawiona, czasem pięknych a czasem okrutnych, ale 
zawsze prawdziwie magicznych, opisów różnych Londynów. Innymi słowy: 

zarwana noc gwarantowana😊 

i bardziej realistycznego… 

„Chrobot” to reportaż autorstwa Tomasza Michniewicza opisujący historie życia 
siódemki zwykłych ludzi z różnych części świata - mieszkanek Ugandy, Kolumbii, 
Indii i Japonii oraz mieszkańców USA, Finlandii i Zimbabwe, z przeróżnych 
warstw społecznych oraz zupełnie odmiennych rodzin. Książka pozwala nam 
śledzić ich życie od dzieciństwa do dorosłości i przy okazji poznawać kulturę, 
sposób życia i spojrzenie na świat ludzi z przeróżnych państw świata. Wspaniale 
ukazuje kontrasty w stylu życia mieszkańców krajów rozwiniętych i dopiero 
rozwijających się czy słabo rozwiniętych. Lektura zmusza do przemyśleń 
i refleksji, ale nie jest pozbawiona wątków humorystycznych. Ogromnym 
atutem jest również przeplatanie ze sobą sytuacji z życia kolejnych bohaterów, 
co jest ciekawym urozmaiceniem, ale przede wszystkim pozwala na porównanie 
sytuacji czy problemów, z jakimi muszą się zmierzyć bohaterowie na 
określonym etapie życia. Jest to książka zdecydowanie warta przeczytania, 
poszerzająca wiedzę o różnych częściach świata i zmieniająca spojrzenie na 
świat. 

Anastazja Jawień 

kl. 3EP PKM 
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Jak nienawiść zaśmieca życie – recenzja filmu „Więzień nienawiści” 

 Nienawiść jest bardzo silnym uczuciem niechęci wobec kogoś lub czegoś, często 
połączonym z pragnieniem, by obiekt nienawiści spotkało coś złego. Jej wpływ 
na człowieka i konsekwencje życia nią przepełnionego są poruszone w  filmie 
„Więzień nienawiści” w reżyserii Tony’ego Kaye’a. Opowiada on historię 
Dereka, przywódcy miejscowej organizacji neonazistowskiej, który wychodzi 
z więzienia, do którego trafił za morderstwo na tle rasowym. Jest hucznie 
witany przez wszystkich członków gangu, ale przede wszystkim przez 
młodszego brata Danny’ego, który pod jego nieobecność, zafascynowany 
bratem, postanowił podążać tą samą drogą. Jednak z czasem zauważa, że Derek 
przez pobyt w więzieniu zmienił się. Przestał być żądnym czystości rasowej 
ekstremistą i stał się osobą, dla której nadrzędnym priorytetem jest dobro 
własnej rodziny. Opowiadając bratu jego więzienną historię, gdzie przeszedł 
przemianę, próbuje mu uświadomić, że droga, którą sam dotąd podążał, 
prowadzi donikąd i powinien jak najszybciej odciąć się od nazistowskiej 
ideologii. Jednak Derek sam szybko przekonuje się, że odcięcie od świata 
nienawiści nie jest takie proste. Przeszłość na nim ciąży i nie chce go puścić. 
Bohater próbuje się oswobodzić, ale czy mu się to udaje? 

Film przedstawia problematykę nietolerancji rasowej, która jest bardzo 
złożonym problemem. Na świecie nie ma wyraźnej granicy pomiędzy ludźmi 
dobrymi i złymi. Film pokazuje, jak czarni i biali mieszkańcy dzielnicy wzajemnie 
się podburzają. Konflikty są widoczne na ulicach, boiskach i w sklepach. 
Widzimy sceny, w których brutalni neonaziści, utożsamiani z czystym złem, 
w domach okazują się opiekuńczymi i kochającymi synami i braćmi, co pokazuje 
nam, że żaden człowiek nie jest w pełni zły ani dobry. 

W filmie obecne są liczne retrospekcje próbujące nam ukazać pobudki 
i przyczyny, które doprowadziły do konkretnych wydarzeń i postępowania 
bohaterów. Cały film obserwujemy z perspektywy Danny’ego, któremu 
profesor zadał wypracowanie na temat swojego brata pod tytułem „American 
History X”. 

Fenomenalne role Edwarda Nortona, który znakomicie wciela się zarówno 
w rolę ogolonego, wytatuowanego szefa nazistowskiego gangu, jak i człowieka 
po przemianie próbującego się odciąć od przeszłości, Edwarda Furlonga – 
młodego Danny’ego ślepo podążającego za czynami brata oraz Guy’a Torry’ego 
kreującego postać czarnoskórego więźnia, który nawiązując relację z Derekiem, 
bezpośrednio przyczynia się do jego przemiany. 
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Jak nienawiść zaśmieca życie – recenzja filmu „Więzień nienawiści” 

 Jak już wspominałem, odcięcie od przeszłości nie jest łatwe, a życie 
przepełnione nienawiścią na zawsze pozostawia piętno na człowieku. Jak 
powiedział kiedyś Derek: „najlepiej na koniec wypracowania dać cytat”, zatem 
i ja tak uczynię i podsumuję wypowiedź słowami Danny’ego: „Nienawiść – ciężki 
bagaż. Życie jest za krótkie, by tracić czas na złość. Po prostu nie warto.” 

Jestem świadomy, że jednemu ten film się bardziej spodoba, drugiemu mniej, 
ale uważam, że naprawdę warto go obejrzeć. 

Stefan Grala 

kl. 3EP PKM 
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Prawda czy wyzwanie, czyli do obejrzenia 

Prawda czy wyzwanie? A może jedno i drugie?... Wyzwanie na pewno. 
A prawda? Cóż, trzeba podjąć wyzwanie, by poszukać jej samemu. Choć może 
jeszcze lepiej z kimś, kto zechce stać się towarzyszem filmowej eskapady, 
a potem uczestnikiem pofilmowych dywagacji. Ja znalazłam owego kogoś, 
dlatego wszystkim, którzy podejmą wyzwanie, radzę wziąć byka za rogi 
z kompanem. A oto zapowiadane „byki”: 

„Julia albo klucz do snów”, reż. Marcel Carné, Francja 1951 

Zasnąć – zapomnieć czy zasnąć – wydobyć z dna świadomości? Kluczem do snu 
w myśl tytułu ma być Julia – jasnowłosa ukochana o smukłych dłoniach 
i rozmarzonych oczach.  Jedyna, poszukiwana, wyśniona – w tej roli Suzanne 
Cloutier. Sen w filmie Carnégo jest niejednoznaczny – to doborodziejstwo 
i źródło cierpienia. Ale nie tak szybko… W tym filmie bowiem nic nie dzieje się 
szybko, świat snu przesuwa się powoli, w urywkach. Micheal, młody więzień, 
znakomicie zagrany przez Gérarda Philipe’a, jeszcze wówczas niesławnego, 
utalentowanego francuskiego aktora, zostaje wyzwolony we śnie. Drzwi celi się 
otwierają, a droga za progiem prowadzi ku miastu, w którym ludzie nie 
pamiętają. On stara się odnaleźć w onirycznym mieście Julię – najważniejszy 
skarb swej pamięci. Mieszkańcy natomiast próbują sobie przypomnieć, 
chwytając ogłoszenie Micheala jak klucz do swojej pamięci. Chcą przeszłości, 
chcą, by Julia dla nich też coś znaczyła. Dla nich cenne jest wszystko, co dałoby 
obraz ich przeszłości, co choć trochę zapełniłoby senną pustkę niepamięci. 
W listach, pamiątkach, rozmowach chcą odnaleźć utraconą pamięć. Na brak 
punktów odniesienia, historii, która nadawałaby kształt ich osobom, 
mieszkańcy sennego miasta reagują różnie – agresją, obłędem, usilnym 
poszukiwaniem, spokojną rezygnacją. A może możny pan zamku-labiryntu 
pamięta?... Może on jeden wie o wszystkim? Niezwykłym przewodnikiem 
Micheala po świecie zapomnienia jest Akordeonista (dobra rola Yvesa Roberta). 
Właściwie to nie przewodnik, ale jak nazwać tego, który dzięki muzyce sam każe 
sobie pamiętać, świadomego nieświadomości innych… Obrazy krainy sennej są 
piękne, odrealnione, jasne. „Julia albo klucz do snów” to przedstawienie 
zetknięcia się snu z rzeczywistością. To jednak nie opowieść o ich konfrontacji, 
ale rozmyślania nad ich granicami i wzajemnym wpływem, nad pamięcią 
i zapomnieniem. Oto klucz do krainy bez nazwy, do tańca ludzi bez imienia. 
Wystarczy tylko przekroczyć próg… 

 

https://www.imdb.com/name/nm0167235?ref_=tt_cl_t_2
https://www.imdb.com/name/nm0167235?ref_=tt_cl_t_2
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Prawda czy wyzwanie, czyli do obejrzenia 

„Salto”, reż. Tadeusz Konwicki, Polska 1965 

Do małego miasteczka gdzieś w Polsce przybywa niejaki Kowalski-Malinowski. 
Nie wiadomo skąd, nie bardzo wiadomo, po co… Szczerze mówiąc, w ogóle nie 
bardzo coś wiadomo. Świat odkrywają przed oczyma widza obfite w znaczenia 
dialogi i senne, oniryczne pejzaże. Świat małego „głupiego i ohydnego” lub też 
„przeklętego” miasteczka… Świat ten można bowiem oglądać z dwóch 
perspektyw. Jedno ze spojrzeń jest bardziej trzeźwe, dobitne, ostre – to 
perspektywa młodej Heleny, która jako jedyna nie zatańczy salta… Kowalski-
Malinowski, którego osoba sama łączy dwa obrazy – oszusta i proroka, kreuje 
jednak inny obraz świata. Wówczas miasteczko staje się „przeklęte”, winy 
niewypowiedziane, ludzie bezwładni i zaklęci… Skojarzeń z „Weselem” 
Wyspiańskiego dzieło Konwickiego przywodzi bowiem co niemiara. Bo czy 
Kowalski-Malinowski to nie Chochoł, który zdaje się przynosić nadzieję, że 
jutro… Jutro mieszkańcom przydarzy się to, na co czekają. Mieszkańcy także są 
nie przypadkowi. Jest wśród nich Gospodarz, Artysta, Rotmistrz, Wróżka, Pijak, 
stary Żyd. Na ich sennym życiu widać ślady wojny – realia historyczne żyją, 
widma wracają. Jednak „Salta” nie można uznać tylko za kontekst do „Wesela” 
czy artystyczne rozmyślania nad powojennym losem Polaków. Warto wejść 
głębiej, słuchać uważniej, bo misterne dialogi, dzięki swej wieloznaczności nie 
umierają szybko. Słowom wypowiadanym w sposób niezwykle umiejętny, 
intrygujący i niebanalny przez znakomitych aktorów (m.in. Zbigniewa 
Cybulskiego w roli Kowalskiego-Malinowskiego, Gustawa Holoubka w roli 
Gospodarza, Zdzisława Maklakiewicza w roli Rotmistrza) towarzyszy muzyka 
Wojciecha Kilara – niepokojące, tajemnicze salto. Ale dzieło Konwickiego to 
świat, który trzeba nazwać po swojemu, przejść przez niego, wszystkiego 
doświadczyć samemu. 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 
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Już niedługo wakacje! 

Już niedługo zaczynają się wakacje. Myślałeś 
już, jak je spędzisz? Może by tak pojechać 
w góry, nad morze, nad jezioro… a może 
planujesz jakiś jednodniowy wypad? W takim 
wypadku świetnym pomysłem będzie spływ 
kajakowy. Jest to okazja do odpoczynku od 
wszelkiej otaczającej Cię elektroniki, hałasu, 
wiecznego gwaru i zgiełku dnia codziennego. 
Nie musisz się martwić o słaby zasięg, gdyż 
wśród leśnej gęstwiny może go nie być wcale. 
Twoją muzyką podczas niewielkiego wysiłku 
będzie śpiew ptaków, szum drzew i plusk 
wody. Możesz również zaobserwować dzikie 
zwierzęta, takie jak ryby, kaczki, łabędzie, 
a czasem nawet i bobry, w swoich naturalnych środowiskach. Dobrą trasą dla 

początkującego kajakarza może być rzeka 
Obra. Odcinki tej rzeki są przygotowane dla 
kajakarzy, gdyż są oczyszczone 
z wiatrołomów. Niewielki nurt pozwala łatwo 
sterować kajakiem i nie sprawia problemu 
początkującym. Nieco bardziej zaawansowani 
kajakarze mogą wybrać spływ, np. po rzekach 
Różycy czy Pliszce, gdzie można spotkać zwałki 
drzew, które zmuszają kajakarza do wyboru 
między przeniesieniem kajaka przez 
przeszkodę a próbą pokonania jej w kajaku. 
Uwaga! Próby pokonania przeszkody nie 
zawsze kończą się sucho! Na taki wypad 
możesz zabrać swoich przyjaciół i rodzinę, 

a po pokonanej trasie świetnym pomysłem będzie zrobienie ogniska. 
Odpoczynek wśród natury, po trudnym roku nauki, pozwoli Ci odetchnąć od 
wciąż pędzącego życia. Nie ma nic lepszego niż relaks na łonie natury.  

Julia Przygocka 

kl. 3EP PKM 
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Niebieska Szkoła cz.2. – wycieczki 

 Oprócz żeglowania i pracy na statku schodziliśmy też na ląd. Zdążyliśmy 
odwiedzić osiem wysp, a mianowicie: Martynikę, Gwadelupę, Sint Maarten, 
Saint-Barthélemy, Wyspy Święte, Marie-Galante, Dominikanę i Jamajkę. 

 Były dwie wersje, w których odbywało się schodzenie na ląd, czas 
zorganizowany i wolny. Wycieczki zorganizowane, czyli takie, podczas których 
wszyscy wybieraliśmy się w określone miejsce, np. na Martynice odwiedziliśmy 
destylarnię rumu, a na Gwadelupie wspinaliśmy się na szczyt góry. Wolny czas 
polegał na zwiedzaniu wyspy na własną rękę (w przynajmniej czteroosobowych 
grupach). Podczas czasu wolnego obowiązywały wachty kotwiczne, więc jeśli 
się akurat takową miało, trzeba było zostać na statku (oczywiście przed nią albo 
po jej zakończeniu można było zejść na ląd). 

Martynika: 

Była pierwszą zobaczoną przez nas 
wyspą. Pojechaliśmy do ogrodu botanicznego 
Balata oraz do destylarni rumu. Całość 
zakończyła zabawa w poszukiwaniu armaty. 
Byliśmy wtedy już dość zmęczeni i robiło się 
ciemno, więc na początku nie podobał nam się 
ten pomysł, ale teraz miło go wspominamy.    

Druga wycieczka na Martynice to 
czas wolny na pięknej plaży. Niestety, 
tubylcy nie pozwolili nam skorzystać 
jeszcze raz z pomostu i musieliśmy wracać 
osiem kilometrów w opiaszczonych  
klapkach, co spowodowało otarcia na 
naszych nogach. 
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Niebieska Szkoła cz.2. – wycieczki 

 Gwadelupa: 

  O 07:00 staliśmy już na pomoście, co oznacza, że pobudka była o 06:00. 
Wybraliśmy się w góry. Wędrówka trwała ponad 6 godzin. Głównie prowadziła 
przez gęstą dżunglę, a z powodu deszczu pod naszymi nogami znajdowało się 
tylko błoto (cali byliśmy nim usmarowani). Około 17:00 byliśmy z powrotem 
u podnóża góry. Wtedy zapytano nas, czy chcemy zobaczyć wodospad. Wszyscy 

wyrazili chęć, więc 
udaliśmy się w dalszą 
podróż. Robiło się już 
ciemno, wodospad nie 
był mocno widoczny. 
Mimo męczącej 

i wielogodzinnej 
wędrówki zabawa była 
świetna. 

 

 

 

 

Sint Maarten: 

 Po zejściu na ląd autokar zabrał nas do centrum miasta, gdzie 
dostaliśmy czas wolny. 
Praktycznie wszyscy 
kupiliśmy sobie 
kolorowe koszule 
z krótkim rękawkiem. 
Następnie ruszyliśmy 
na plażę obok lotniska. 
Latające nad głową 
samoloty dodawały 
dodatkowego uroku. 
A duże fale dały nam 
dużo radości. 
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Niebieska Szkoła cz.2. – wycieczki 

 Saint-Barthélemy: 

 Tak zwana wyspa bogaczy. Dało się 
to zauważyć po ogromnej ilości luksusowych 
jachtów przymocowanych do kei. Udaliśmy 
się tam na przepiękną plażę. Woda miała 
wręcz lazurowy kolor. Droga jednak był 
niezbyt przyjemna, kręta i prowadziła 
głównie pod górę. 

 

 

 

 

 

Wyspy Święte: 

 Wspominam je jako jedne z moich ulubionych 
wysp. Nie wyróżniały się niczym specjalnie. Jednakże 
ujęła mnie zatoczka, do której zaszliśmy podczas czasu 
wolnego. Była przepiękna, a woda bardzo ciepła. 
Bardzo długo się 
tam kąpaliśmy, 

nawet mimo ulewnego deszczu. 

 

 

Marie-Galante: 

 Było tam bardzo spokojnie. Prawie 
żadnych turystów. Zajęliśmy miejsce pod 
altanami, gdzie odbył się grill. Dookoła było 
mnóstwo palm kokosowych. Na nasze 
szczęście pod nimi leżało mnóstwo kokosów, 
które rozłupywaliśmy i spożywaliśmy ze 
smakiem. 
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Niebieska Szkoła cz.2. – wycieczki 

 Dominikana: 

 Odwiedziliśmy kilka miast na 
Dominikanie. Pierwszym z nich była La Romana. 
Pojechaliśmy do Altos de Chavón, które jest 
małym miasteczkiem w całości zbudowanym 
z kamieni. Kolejnym uroczym, lecz niewielkim, 
miasteczkiem było Baní. Dostaliśmy tam czas 
wolny, więc chodziliśmy po terenie, aż doszliśmy 
do plaży Punta Salinas. Ostatnim odwiedzanym 
przez nas miastem dominikańskim była 
Barahoma. Również dostaliśmy czas wolny. Jest to 
trochę większe miasto i poinformowano nas, że 

może być niebezpiecznie, gdyż tubylcy lubią 
zaczepiać dziewczyny. Na ulicach stała również 
straż miejska i podczas naszego pobytu pytała, 
czy wszystko w porządku i powiedzieła, że 
jeśliby się coś wydarzyło, to mamy ją 
poinformować. 

 

 

Jamajka: 

Podczas tygodniowego pobytu na 
Jamajce odwiedziliśmy wiele ciekawych 
i przepięknych miejsc, takich jak Luminous 
lagoon, gdzie z powodu obecnych w wodzie 
mikroorganizmów pod wpływem ruchu 
widoczne było niebieskie światło. Kolejnym 
ciekawym miejscem było Rick’s Cafe, główna 
atrakcja tego baru to możliwość skakania do 
morza z 8-metrowych klifów. 
Najpiękniejszym miejscem było Blue Lagoon. 
Zatoczka o lazurowym kolorze wody, 
a powieszone nad taflą liny oraz huśtawki 
umilały zabawę. Nauczyliśmy się też dużo 
o jednej z najpopularniejszych jamajskich 
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Niebieska Szkoła cz.2. – wycieczki 

 kultur. Rastafarianie to ludzie żyjący 
zgodnie z naturą. Nie jedzą mięsa 
oraz nie podcinają włosów, 
udzielają się również muzycznie 
oraz dużo medytują. 
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Niebieska Szkoła cz.2. – wycieczki 

 Wszystkie zwiedzane przez nas wyspy miały swój własny urok. Mimo 
trudów mam miłe wspomnienia i nawet przeszkody wydają mi się zabawne.   

 

Michalina Tężycka 

kl. kl. 3EP PKM 
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Kółko Wierszokletów 

 J.H.: Dzień dobry, Drodzy Czytelnicy. Mógłbym właściwie powiedzieć „dobry 
wieczór”, ale jest dziewiąta trzydzieści, więc nie powiem.  

B.K.: Zauważyliście, że w języku polskim nie ma porannej wersji „dzień dobry”? 

J: Tak, nawet zamierzałem to powiedzieć. 

A.M.: To rzeczywiście zabawne. W angielskim na przykład jest coś takiego, 
w niemieckim nie ma… 

J: Ona mówi, że w niemieckim też jest. 

A: Tak. Jest nawet w dialektach aborygeńskich. 

J: Znasz dialekty aborygeńskie? 

B: Nie, ale Czytelnicy też nie znają, więc nie sprawdzą. 

J: Wy już sobie czytacie w myślach? Przepraszam, powinienem poinformować 
Was o tym, że znaleźliście się na ósmym spotkaniu Kółka Wierszokletów, 
działającego w naszym liceum od… ośmiu spotkań. Mówię to dla formalności, 
w razie gdybyście zgubili się w bieżącym, jakże ciekawym i pełnym przydatnej 
wiedzy, numerze Głowonoga, Najdrożsi nasi Czytelnicy. 

A: Najdrożsi? Awans? 

J: Trzeba dbać o Czytelników, bo przejdą do konkurencji, na przykład do 
Sprzysiężenia Raperów Biologicznych, prowadzonego przez moją starą 
nemezis… 

B: Kogo? Karolinę?  

J: Jaką Karolinę, biologię!  

A: Dobra, nie skupiajmy się na głupotach. Powinniśmy nadmienić, że to nie jest 
zwykłe spotkanie naszego Kółka. To znaczy, jest jeszcze bardziej niezwykłe niż 
inne.  

B: To prawda. Jest jubileuszowe, konkretnie ósme, jak słyszeliście. 

J: Raczej czytaliście. Wszystkich, którzy myślą już o nas z pobłażliwością lub 
pogardą, posądzając o niezrozumienie słowa „jubileuszowe”, uprzejmie 
informujemy, że zapomnieli, do jakiej szkoły chodzą.  



 

17 

Kółko Wierszokletów 

A: Z okazji tego wspaniałego święta chcieliśmy się odświętnie ubrać, ale to 
byłoby bez sensu, bo i tak nas nie widać. Zamiast tego postanowiliśmy więc po 
raz drugi w naszej historii zaprosić do wspólnej zabawy Adama Mickiewicza, 
patrona szkoły i pierwszego naszego gościa.  

B: Powstrzymajcie skrzekliwy pisk radości, Szanowni Czytelnicy. Chyba, że 
akurat wygraliście na loterii albo odwołali Wam dwie pierwsze lekcje.  

A: Oczywiście, wybraliśmy inny niż poprzednio wiersz Mickiewicza. Jaki? To 
będzie nasza słodka tajemnica, przynajmniej do czasu, kiedy Wam powiemy. 

J: Najpierw jednak skoncentrujcie się, Drodzy Czytelnicy. Czas na odcinek 
świąteczny!  

B: W sensie czołówkę? 

J: Tak, tak, tak. Czas na… czołówkę odcinka świątecznego! 

KÓŁKO WIERSZOKLETÓW 

cz.8 

ODCINEK ŚWIĄTECZNY 

A: Nie chcę cię martwić, Janek, ale to nie jest zbyt dobry tytuł. 

B: Nawet nie jest śmieszny. 

J: Przepraszam bardzo, ale po ostatnim tytule, który wymyśliłem, dostałem 
trzynaście oburzonych listów od trzynastu różnych Czytelniczek o imieniu 
Danuta i oficjalne pismo upominające ze Światowego Parlamentu Gazetek 
Szkolnych. 

B: Naprawdę? Myślałem, że ludzie z Głowonoga mają w Ś-PaGaSz pod butem.  

J: Ja nic nie wiem. W każdym razie dzisiaj tytuł jest spokojny i stonowany, i wcale 
nie dlatego, że nie miałem pomysłu na lepszy.  

B: Ja mam jeden pomysł. Ale nie spodoba ci się. 

J: Chciałeś powiedzieć „Ala nie spodoba ci się” czy „Ala, nie spodoba ci się”? 

A: Przestańcie. Zapis ze spotkania ma już pewnie jakieś trzy strony, a wy 
rozmawiacie                                    o głupotach. 
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Kółko Wierszokletów 

J: Rozwiązaniem na to jest rozmowa o Mickiewiczu? 

A: Wiesz, są inne rozwiązania. Ale wam się nie spodobają. A teraz, zanim 
wpadniemy w błędne koło miernego humoru, przywołam wiersz Adasia. Chodzi 
o „Ciszę morską”. 

B: Ach, już miałem nadzieję, że wybrałaś ten wiersz o komarze… 

A: Po co? Mam tu dwa na żywo. 

J: Coś bym odpowiedział, ale wolę unieść się honorem i zignorować. A teraz – 
nie czekajmy już ani Ani, ani chwili dłużej i przytoczmy treść wiersza jak Syzyf 
swoją skałę! 

Adam Mickiewicz „Cisza morska” 

Już wstążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie,  
Cichymi gra piersiami rozjaśniona woda;  
Jak marząca o szczęściu narzeczona młoda  
Zbudzi się, aby westchnąć, i wnet znowu uśnie.  
 
Żagle, na kształt chorągwi gdy wojnę skończono,  
Drzemią na masztach nagich; okręt lekkim ruchem  
Kołysa się, jak gdyby przykuty łańcuchem;  
Majtek wytchnął, podróżne rozśmiało się grono.  
 
O morze! pośród twoich wesołych żyjątek  
Jest polip, co śpi na dnie, gdy się niebo chmurzy,  
A na ciszę długimi wywija ramiony.  
 
O myśli! w twojej głębi jest hydra pamiątek,  
Co śpi wpośród złych losów i namiętnej burzy;  
A gdy serce spokojne, zatapia w nim szpony. 

B: Co za wiersz! 

A: Ile emocji! 

B: Jaka pasja! 

J: A mnie się podoba… 
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Kółko Wierszokletów 

B: Tobie podoba się każdy sonet. 

J: Nieprawda! 

A: Prawda. 

J: No, dobra, prawda. Ale jeśli „sonet” to jest jedyne, co możecie powiedzieć 
o tym wierszu, to zakładam swoje własne Kółko Wierszoklety. 

B: No nie, oszczędzimy tego światu. Po prostu ten wierszyk wydaje się bardzo 
spokojny. 

A: Tak, w pierwszych dwóch strofach generalnie jest spokojnie. Wietrzyk ledwo 
wieje, słoneczko świeci, majtek westchnął. 

B: Ciekawe, ilu SzCz musiało sobie przypomnieć, że majtek to taki szeregowy 
marynarz. 

J: Jakiś jeden Bartek? 

B: Nonsens. 

A: Przestańcie. Wróćmy do tekstu, bo trzecia i czwarta zwrotka, które powinny 
mieć charakter refleksyjny, porównują ze sobą morze i myśli. 

B: To przypomina mi Janka. 

A: Dlaczego? 

B: To jak on. Morze myśli. 

A: W sensie może myśli. 

B: Tak. Żart taki. Rozbawiłem cię, Janek? 

J: Rozbawiasz mnie za każdym razem, kiedy otwierasz usta. Ale może wrócimy 
do Mickiewicza? 

B: Jasne, do Micka. Na czym polega to porównanie morza i myśli? 

A: No, chodzi o to, że są spokojne. 

J: Nie do końca. Zobaczcie, one są spokojne, kiedy dookoła są problemy. Nie? 
Kiedy niebo się zachmurza, kiedy jest burza… 
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Kółko Wierszokletów 

B: Nawet nie czuję… 

A: Kiedy rymuję! 

J: Tak, jasne. W każdym razie wtedy te potwory, czy coś tam, one sobie śpią. 

B: To bardzo wredne, ale wiecie – czego można się spodziewać po polipie, 
prawda? 

A: Po czym? Po lipie? 

B: Po polipie! Jest napisane, widzisz… aha, żartujesz. 

J: To jest bardzo ciekawe, wiecie? Przedrostek „poli” oznacza, że czegoś jest 
dużo. Na przykład „polipropylen”, albo „politereftalan etylenu”, albo 
„policzłowiek”, czyli tłum. W takim razie co oznacza „polip”? Dużo liter „p”? 

A: No, trudno się nie zgodzić.  

B: Co za bezsensowny sposób na zmarnowanie piętnastu sekund życia. 

A: Słuchajcie, skaczemy po tematach. Do czego doszliśmy? 

J: Chyba do… 

A: Chodzi o wiersz! 

J: Aha, no, to mówiliśmy, że w myślach i w morzu jest coś takiego, co 
demonstracyjnie ignoruje problemy, kiedy się pojawiają, a kiedy ich nie ma, 
zaczyna je tworzyć. 

B: Dobrze ujęte. 

J: Dziękuję. Rzeczywiście, wygląda na to, że Mickiewicz zauważa istnienie 
jakiegoś tajemniczego czynnika, który sprawia, że w tych rzadkich chwilach, 
kiedy nie ma problemów, też są problemy.  

A: To bardzo uniwersalne spostrzeżenie.  

J: Prawda? Ale pozostaje jeszcze jedno pytanie. 

B: Tak. Co to za tajemniczy wihajster tak nam wszystko psuje i jest polipem? 
Ciekawostka: słowo „wihajster” pochodzi od niemieckiego „wie heiBt er”, czyli 
„jako on się nazywa”. Janek, napiszesz mi tę taką niemiecką literę w druku? 
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Kółko Wierszokletów 

J: Nie, napiszę duże b.  

B: Dobra, moja ciekawostka nadal będzie ciekawa, a pytanie nadal aktualne. Co 
nam wszystko psuje? 

J: Nie patrzcie na mnie, to nie ja. Nie wiem, co to. 

A: Ja myślę, że Adaś sam nie wie. 

B: Nie no, nie bluźnij! 

A: Serio! On tylko mówi, że jest jakiś polip, no już nie śmiej się, albo że jest jakaś 
hydra. Ale nie tylko nie mówi, czym one są, nie sugeruje nawet, czym mogłyby 
być. Może on chce po prostu powiedzieć, że to morze jest jakieś wadliwe, i te 
myśli. Że po prostu coś jest ze światem nie tak. 

B: Znowu, uniwersalny wniosek.  

J: Ach, ten Mickiewicz… 

A: Myślę, że zauważenie jakiegoś tajemniczego czynnika, który nam wszystko 
psuje, jest… 

B: Bardzo wygodne? 

A: W sensie? 

B: No, dzięki temu mamy kozła ofiarnego, na którego możemy zrzucić winę za 
niektóre rzeczy. 

J: Coś w tym jest, ale to zbyt przerażający wniosek, żeby go roztrząsać. Chyba. 
Prawda? 

A: Tak, ja chciałam właściwie powiedzieć, że to jest dobre podsumowanie 
naszego spotkania. 

J: Słusznie. Zatem, Drodzy Czytelnicy, nie przejmujcie się za bardzo, kiedy Wam 
coś nie wychodzi. Wieszcz bowiem uczy, że jest to ewidentnie wina 
półświadomego ciągu liter „p” mieszkającego na dnie Bałtyku. 

B: Co? 

J: Która część nie jest dla ciebie oczywista? 
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Kółko Wierszokletów 

B: Bałtyk. 

A: Gdyby ktoś miał wadę wymowy, mógłby tak wypowiedzieć twoje imię. 

J: Zostawmy już Mickiewicza i pożegnajmy się uprzejmie z naszymi Czytelnikami. 
Bartek, tym razem możesz wypowiedzieć kwestię. 

B: Dzięki! Drodzy i Szanowni Czytelnicy, dziękujemy Wam za obecność… nie, 
czekaj, za to, że byliście z nami… na tym spotkaniu… naszego klubu. Znaczy 
kółka! Kółka Wierszokletów! 

J: Ewidentnie nie byłeś gotowy. Drodzy, jest to również nasze ostatnie spotkanie 
w tym roku. Niektórzy mówią, że ostatnie w ogóle. Ale nie zapominajcie, że 
poezja jest nieśmiertelna, więc – kto wie? Tak… W tym jubileuszowym, ósmym 
spotkaniu Wierszokletów wziąć mieli niewątpliwy zaszczyt i szczerą, niczym 
niezmąconą przyjemność: 

A: Alicja Milecka, 

B: Bartosz Kowalski 

J: oraz Jan Halit. Dziękujemy. Z całego serca. 

Alicja Milecka, Bartosz Kowalski i Jan Halit 
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Odrobina poezji… 

Ścieżki 

 

Poplątały się ścieżki wiodące 

Wśród pagórków i dolin, i lat 

Biegły prędko, nadprędko, pędzące 

Płynąc w górę i w dół, drogi szmat 

 

Nie ustały, pędziły, frunęły 

Plotły, gnały, a poganiał świata wiatr 

Tylko czasem od święta szepnęły 

Może zwolnić, może nie tak… 

 

Lecz te myśli ginęły im w locie 

Zaczesywał je zachłannie płochy wiatr 

Nie stanęły, gdy były w tęsknocie 

Bo liczyło tylko się: co i jak 

 

Tak się plotły, się pchały, sunęły 

Poganiane pośród śmiechu, pośród łez 

Zaplątane małe dróżki ludzi wzięły 

Teraz zgadnąć, która czyja, gdzie, kto jest… 

 

16.12.2021 r. 

  



 

24 

Odrobina poezji… 

Droga do snu 

 

Zamykasz oczy powoli 

I wiatr cię kołysze tak chwilę 

Przez kręg się dreszcz senny gramoli 

I wiercisz się mile-niemile 

 

Pozwalasz ulecieć myślom 

Nie gonisz ich wtedy, nie chwytasz 

Od gwiazd myśli telegram wyślą 

I z nim nieświadomy usypiasz 

 

Usypiasz bez zaskoczenia 

Nic cię nie dziwi, nie cudzi 

Tam nie ma niedowierzenia 

Bo blask gwiazd łudzi - nie łudzi? 

 

Ślnienia gwiazd oczu są skryte 

Refleksy ich gdzieś mignięciami 

Przedziwne, zmyślone, spowite 

Śnią zawsze o snach swymi snami… 

 

14.01.2022 r. 
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Odrobina poezji… 

I lunął deszcz 

 

I lunął deszcz 

Lunął jak z cebra 

Przyspieszając na zakrętach 

Runął z siłą 

Z potęgą orzeźwienia 

Z mocą przytłaczania 

Lunął na wszystko 

Na topolę, która wciąż szumiała tak samo 

Na rynny, w których się rozbrzęczał 

Na białego motyla, który chwiał się 

pod tym uderzeniem 

I cichł… 

Po czym nawracał 

Siejąc echo 

A wtórował mu wiatr. 

 

11.09.2021 r. 

(podczas popołudniowego deszczu) 

 

cz. II 

A jak się zaczął, tak skończył 

Zasnął, zniknął 

Nim skończyłam pisać tytuł 

Topola szumiała dalej 
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Odrobina poezji… 

Na lipę padła świetlistość 

Krople błyszczały na liściach 

Zieloność trawy stała się orzeźwiona 

Rynny cicho odpływały 

Daleko coś mruczał grzmot. 

 

„Wigilia syberyjska” 

 

Zasyczał siny samowar 

Nikogo to nie przejęło 

Bo choćby gorąco w nim było 

Czy z duszy ciężar by zdjęło? 

 

Nie będzie dziś grzybów z barszczem 

A czerstwy chleb leży na stole 

Ta świeca, czy się co kopci? 

Czy krzyczy: ja nie pozwolę? 

 

Serca są tutaj pośnięte 

A twarze milczące, sterane 

Bo ile nadziei, by trzeba 

By zgoić niezgasłą tą ranę… 

 

Może młody tam za talerzem 

Dni klęski Ciemiężcy oblicza 

Pod oknem w skrwawionym sztandarze 
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Odrobina poezji… 

Ukryła się twarz suchotnicza 

 

Ten zakrył twarz wielką dłonią 

Ten oczy podnosi do nieba 

Ten tłamsi ten knot jako duszę 

Wigilia – Narodzeń potrzeba… 

 

5.12.2021 r. 

 

Nocne stworzenia 

 

Cicho, cicho 

Pląsały mgły wśród nocy 

Migocą na tle barwy w cień 

Migocą krótko, świetliście bądź słabo 

Łudzą siebie 

  To nic, to nie dzień 

 

Nie budźcie, nie, księżyca 

Niech śpi, aż po brzask 

Kiedy wschód da znak 

głośnym blaskiem, by powstał 

od snu ludzi wrzask 

 

Dajcie spać księżycowi jak kotu 

Cichy kłębek, i beztroska, i ten czar 
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Odrobina poezji… 

Dajcie spać, on swym światłem nie rozbudzi 

On jest panem księżycowych, sennych mar 

 

Dajcie spać 

  Paniom Gwiazdom, tym migotkom 

Niech łaskocą cichą przestrzeń sennych wiar 

Niech zabłysną tam na górze, choć raz jeszcze 

Nim się spalą i dołączą w grono mar 

 

Noc pojmują tylko koty 

Zwinne, gładkie 

Rozumieją widzą głębiej, 

widzą w dal 

Tak jak księżyc tworzą swój niebiański kłębek 

Zasypiają bezszelestnie, płyną w dal… 

 

25.01.2022 r. 

 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 
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Na zakończenie 

Tak doszliśmy do końca. Tego numeru. Tej czy innej klasy. Tego roku. Czasem 
powoli, czasem w pośpiechu, zwyczajnymi krokami uczniowskimi liczonymi 
w jednostkach [poniedziałek – piątek]. Jak zwykle, nieszumnie, 
niespektakularnie – po prostu. Ale rzecz jasna nie jednostajnie. Bo zbawienny 
paradoks szkolnego życia polega na tym, że choćby się „nic” nie działo, to 
zawsze się „coś” dzieje. Więc pewne jest, że zdarzyło się wiele w rozpiętości od 
września (kiedy to było!) do czerwca. Wiele rzeczy niby nijakich, niby 
nieznaczących, a nieodzownych. Za wszystkie te chwile spędzone w szkolnych 
murach, a przede wszystkim na lekturze, wpisanej już od lat w szkolne życie, 
„Ośmiornicy” z serca dziękuję. Dziękuję koleżankom z Redakcji oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w tworzenie „Ośmiornicy”. Wszyscy wykonali dobrą, 
prawdziwie godną pochwały robotę. Dziękuję też Pani Profesor Posadzy-
Tomczak za jej wsparcie oraz opiekę merytoryczną nad „Ośmiornicą”. Na koniec 
dziękuję naszym Czytelnikom (w tym za ich, jakże pomocne, spostrzeżenia 
i sugestie), o których zawsze słuchałam z satysfakcją i miłym zaskoczeniem. 
Czas upchnąć podręczniki do szafy i schować pusty plecak za biurko. 
Arrivederci! Adieu! Na wakacje!!! 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 
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