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Wstęp

Wstęp
Nowy rok szkolny już zdążyliśmy „oswoić”. Mamy połowę października.
Przez te półtora miesiąca bardzo dużo się wydarzyło. Pierwsze wydanie
„Ośmiornicy” w tym roku szkolnym było wydaniem okolicznościowym,
w całości poświęconym naszej Pani Dyrektor Jadwidze Walkowiak, jako podziękowanie i hołd. Rozeszło się jak świeże bułeczki. Mamy nową dyrekcję,
ale czy nowe porządki?... Czas pokaże.
Chcielibyśmy w „Ośmiornicy” uwiecznić wrażenia z niektórych chociaż zdarzeń. Refleksje są i smutne (w związku z ciągle niepewną sytuacją
naszej szkoły), i wesołe,radosne, bo szkoła żyje i funkcjonuje jak zawsze
intensywnie, co wyraża się w uczestnictwie jej uczniów w różnych uroczystościach i imprezach na zewnątrz i wewnątrzszkolnych. Stąd nasze
relacje, a także oryginalne przemyślenia, także kontynuujące cykle z
poprzednich wydań „Ośmiornicy”, takie jak te dotyczące rozumienia pojęcia
wolności, kondycji polskiej młodzieży, jej dojrzałości. Zwłaszcza że za nami tak
ważne wydarzenie jak wybory. Dla społeczności szkolnej nie mniej
ważnym jest oczywiście nasze największe święto – Dzień Edukacji Narodowej,
więc jako nowa redakcja składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Pracownikom Szkoły i jej Uczniom – obyśmy jak najdłużej mogli pozostać
w tych samych murach, bo na nowy budynek, wobec cięć budżetowych
Miasta w przyszłym roku już chyba nie mamy co liczyć, i obyśmy pozostali tak
liczącą się i ważną szkołą jak dotąd. Zapraszamy też do ewentualnej polemiki
z autorami tekstów lub innego typu wypowiedzi uczniów i nauczycieli. Łamy
gazetki są otwarte i gościnne. Życzymy też dobrej zabawy przy czytaniu
tekstów humorystycznych.
redakcja
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Wydarzenia : : „Pensjonat Schoeller”

Wydarzenia
„Pensjonat Schoeller”
W dniach od 18.09 do 24.09 przyjechało do Poznania wielu młodych
ludzi z całego Starego Kontynentu
w ramach Europejskiego Spotkania
Młodzieży. Uczniowie naszej szkoły
gościli w swoich domach mieszkańców Berlina, którzy we wtorek 20.09
w Teatrze Polskim zagrali komedię
wyreżyserowaną przez Jürgena
Müllera pt. „Pensjonat Schoeller”.
Akcja przedstawienia rozgrywa
się na początku XX wieku w Berlinie. Pan Robitzky, który był bogatym człowiekiem, bardzo chciał
odwiedzić dom dla obłąkanych,
ponieważ interesował się osobami, które tam mieszkają. Prosił
swojego bratanka, by umożliwił
mu taką wizytę. Nie był on jednak
w stanie spełnić życzenia wuja. Wraz
ze swoim przyjacielem zaprosił go
do pensjonatu, zwanego „Schoeller”, gdzie żyli ludzie normalni, ale
o dość ekstremalnych charakterach.
Takim sposobem Pan Robitzky spotykał wiele przezabawnych osób,
nie mając jednak pojęcia, iż nie są
one umysłowo chore. Wyniknęło
z tego mnóstwo śmiesznych sytuacji. Kiedy bieg wydarzeń nabrał dziwnego obrotu, gość uciekł
z pensjonatu pierwszym pociągiem

i wrócił do swojego bezpiecznego
domu w Kyritz, ale wiecie, takie jest
życie: niemożliwym jest, aby się
pozbyć bogów, których się wezwało...
Przedstawienie okazało się wielkim sukcesem. Moją szczególną
uwagę zwróciła perfekcja, z jaką ci
młodzi ludzie je odegrali. Widoczny
był ogrom pracy włożony w przygotowania do występu. Szkoda
tylko, że pojawiło się mało osób
na widowni, by to docenić. Przybyli goście mieli mnóstwo zabawy,
słuchając śmiesznych dialogów.
Utrudnienie dla niektórych mógł
stanowić język niemiecki, którym
posługiwali się aktorzy. Gwarantuję jednak, iż wystarczyło przyglądać się mimice występujących, by
brzuch bolał ze śmiechu.
Cieszę się, że miałam okazję obejrzeć tę komedię, ponieważ było
to bardzo ciekawe doświadczenie. Przy okazji poznałam swoich
rówieśników z innego kraju i wspaniale spędziłam czas. Zachęcam
wszystkich do brania udziału w
takich wydarzeniach.
Aleksandra Kobus
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Nabożeństwo ekumeniczne
Dnia 23 września 2011 roku chór szkolny pod przewodnictwem Pana
profesora Eligiusza Szczepaniaka oraz uczniowie klas Ib i IIa z wychowawcami uczestniczyli w nabożeństwie ekumenicznym w Farze, podczas
którego modlili się o jedność Kościoła. Było ono zorganizowane w ramach
III Europejskiego Spotkania Młodzieży. Oprócz uczniów naszej szkoły
w nabożeństwie brali udział przedstawiciele Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, którzy przygotowali liturgię - czytania i modlitwę powszechną
w czterech językach - angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz Tomasz Siuda - przewodniczący Poznańskiej
Grupy Ekumenicznej, a koncelebrowali ksiądz Wojciech Wolniewicz - proboszcz Parafii Farnej i ksiądz superintendent Jan Ostryk (metodysta), który
w swoim kazaniu zwrócił uwagę, że życie bez Boga to życie w absolutnej
ciemności.
Wielka szkoda, że w tak ważnym wydarzeniu wzięło udział tak niewiele osób, zwłaszcza VIPów. Ekumenia jest potrzebna dla głębszego
wzajemnego zrozumienia się i poznania. Lekceważenie więc podobnych
nabożeństw jest niepoważne. Wstyd.
Beata Szturemska

Noc Naukowców
W piątek 23 września 2011 w kilku uczelniach w Poznaniu odbyła
się Noc Naukowców. Impreza ta
została zorganizowana w naszym
mieście już po raz piąty. Brali
w niej udział także uczniowie naszej
szkoły.
Tak jak w latach ubiegłych,na
Noc Naukowców przyszło mnóstwo osób. Chętni czekali w długich
kolejkach, by obejrzeć ciekawsze
pokazy. Dobrym pomysłem było
zarezerwowanie miejsca na pokazy,
jeśli była taka możliwość. To też
nie było łatwe – większość miejsc
została zarezerwowana w ciągu pół
godziny od jej rozpoczęcia.
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Wśród uczestników dużym zainteresowaniem cieszyło się mobilne centrum dowodzenia. Był to
samochód wypełniony nowoczesnymi technologiami. Miał łączność
z samolotami bezzałogowymi
(w tym z prezentowanym na pokazie samolotem „Żuraw”).
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Pracownicy mobilnego centrum
dowodzenia mają do dyspozycji
wiele informacji, między innymi
o ruchu lotniczym nad Polską, czy
nawet aktualnych opóźnieniach
pociągów i tramwajów lub stanie
sygnalizacji świetlnej w większych
miastach. Samochód mobilnego
centrum dowodzenia umożliwia
także pracującym w nim osobom
dostęp do Internetu podczas przebywania w prawie każdym zakątku
Polski.

Innym ciekawym pokazem był
„Festiwal Wysokich Napięć”. Uczestnicy mieli tam do czynienia z bardzo
wysokimi napięciami prądu elektrycznego. Na początku obejrzeli
film przedstawiający przewidywany
wpływ wysokiego napięcia na człowieka (doświadczenie z wybuchającą parówką). Następnie pokazane
zostało doświadczenie polegające
na wstawieniu izolatora – grubej
szklanej płytki – do obwodu i podłączeniu prądu. Pomimo utrudnienia prąd zamykał obwód w bardzo
widowiskowy sposób. W innym
wyróżniającym się doświadczeniu
przez dwa niepołączone ze sobą
i zgięte w przeciwnych kierunkach
pręty przepuszczono prąd o napięciu 200 000 V. Ładunek elektryczny
w sposób widowiskowy przeskakiwał pomiędzy nimi, jednocześnie
unosząc się do góry układu.

W laboratorium zimna osoby
zainteresowane miały możliwość
obejrzenia eksperymentów z ciekłym azotem i poznania na własnej
skórze (dosłownie) temperatury
-196°C. Zostały przeprowadzone
między innymi doświadczenia polegające na zanurzeniu kwiatów
w ciekłym azocie oraz na zamknięciu go w naczyniu i powolnym
ogrzewaniu (zjawisko rozszerzalności cieplnej gazów).

Tegoroczna noc naukowców
zadziwiła dużą ilością ciekawych
pokazów i warsztatów. Na pewno
warto w niej uczestniczyć także
za rok.
Maciej Uniejewski
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Ojciec Honoriusz – poznański ks. Popiełuszko
Dnia 29.09 spotkaliśmy się ponownie z drem Leszkiem Zygnerem, który przybliżył nam postać
o. Honoriusza i problemy, z którymi
borykali się ludzie w komunistycznej Polsce, związane z działalnością
Służb Bezpieczeństwa.
My, młodzi ludzie, nie możemy pamiętać, jak wyglądała rzeczywistość w tamtym okresie,
mimo że odbija się ona na teraźniejszości. Wielu starszym trudno
jest zapomnieć o tych wydarzeniach i zmienić punkt patrzenia na
świat. Z tych powodów ważne jest,
abyśmy interesowali się wydarzeniami, które miały miejsce stosunkowo niedawno w naszym kraju.
Postać o. Honoriusza jest niezwykle ciekawa, nie tylko ze względu na
niewyjaśnione okoliczności śmierci,
ale również na pomoc, którą niósł
każdemu. Przeciwstawiał się manipulacji, był podporą dla innych,
nigdy się nie poddawał. Mnóstwo
osób przychodziło do niego ze swoimi problemami, a on zawsze starał
się pocieszyć i znaleźć rozwiązanie.
Odprawiał msze święte w lesie, był
człowiekiem głębokiej wiary.
Na przykładzie tego zakonnika,
dominikanina, poznaliśmy sposoby
działania SB. Przykro było słuchać,
jak ludzie z najbliższego otoczenia
potrafili donosić władzom. Ojciec

6

Honoriusz był śledzony na każdym
kroku, zanotowane zostało każde
jego opuszczenie zakonu.
Ludzi, którzy byli nadzorowani
w tamtym okresie, są tysiące. Niestety, wiele teczek zostało umyślnie
zniszczonych, tak aby pewne fakty
nie ujrzały światła dziennego, więc
prawdopodobnie nie dowiemy się
wszystkiego. Zachowały się jednak pewne dokumenty, z którymi
historycy, tacy jak dr Zygner, nieustannie pracują, mając nadzieję
na wyjaśnienie choć niektórych tajemniczych wydarzeń komunizmu.
Warto dowodzić prawdy, by uczcić
pamięć ofiar.
Dowiedzieliśmy się także o istnieniu Fundacji o. Honoriusza, która
ma podtrzymać pamięć o nim oraz
pomaga uczniom, przydzielając
stypendia. Być może w przyszłym
roku jakiś uczeń naszej szkoły takie
stypendium otrzyma. Rozważenie
kandydatur proponowała pani prezes fundacji, Stanisława Borowczyk.
Ojciec Honoriusz uznawany jest
za poznańskiego ks. Popiełuszkę,
więc my, jako młodzi mieszkańcy
tego miasta, powinniśmy podtrzymywać pamięć o nim.

Aleksandra Kobus
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Przechadzając się korytarzami
Ósemki, można od czasu do czasu natknąć się na odizolowanych
od reszty uczniów, tak zwanych
kostkoukładaczy. Osobniki tego
rzadkiego gatunku zajmują podczas
przerw niezwykle cenne metry kwadratowe wąskich korytarzy szkoły
i w skupieniu obracają kolorowe
ściany sześciennych łamigłówek.
Co jakiś czas te dziwne stworzenia
zbiorowo migrują do budynków
szkół czy galerii handlowych położonych na całym świecie na odbywające się zawody w układaniu
kostek rubikopodobnych. W ostatni
weekend września pod ich okupacją
znalazło się i nasze liceum.

W sobotę 24 i niedzielę 25
września w Ósemce odbyły się
4 Mistrzostwa Wielkopolski w Układaniu Kostki Rubika. Z okazji tej
oficjalnej imprezy do Poznania przybyli najlepsi speedcuberzy z całego
kraju. W zawodach brali udział także
Maria Oey z Indonezji i Ton Dennenbroek z Holandii. Rolę delegata
WCA (Światowego Związku Kostki
Rubika) pełnił Zbigniew Zborowski.

W tym roku mistrzostwa cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem, zarejestrowały się bowiem
aż 92 osoby. Mogły one brać udział
w piętnastu konkurencjach oficjalnych i jednej nieoficjalnej
– układanie kostki wirtualnej
na komputerze. Podczas pierwszego dnia zawodów odbyły się pierwsze rundy lub półfinały w większości
konkurencji oraz finał Virtual Cube,
6x6x6 i 7x7x7. Impreza była w pewien sposób rewolucyjna, ponieważ o przejściu do dalszych etapów
niektórych konkurencji decydowało
nie zajęte miejsce, lecz zmieszczenie
się w pewnym progu czasowym.
Np. aby przejść do drugiej rundy
3x3x3, trzeba było osiągnąć średni
wynik (po odrzuceniu dwóch skrajnych wartości) poniżej siedemnastu
sekund, a o występie w finale mogli
marzyć jedynie kostkoukładacze,
którym udało się ukończyć ułożenie
średnio przed upływem czternastej
sekundy. Niektórzy organizatorzy
i zawodnicy twierdzili jednak, że ten
system nie do końca się sprawdził
i prawdopodobnie nie zostanie
użyty podczas kolejnych zawodów.
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Szczególnie dokonaniami może
poszczycić się Michał ‘plechoss’ Pleskowicz, który podczas ostatniej
rundy w kategorii Kostka Rubika
„wykręcił” kolejno: 8.88, 8.88, (9.78),
8.93, (8.43)s, a tym samym uzyskał
średnią 8.90s. Wynik ten zapewnił mu pierwsze miejsce w Polsce,
czwarte w Europie i szóste na świecie. Następne rekordy narodowe
ustanowił Krzysztof Natusiewicz
w Megaminksie. Udało mu się ułożyć tę dwunastościenną łamigłówkę
w 59.68s. Średnia wyników wyniosła minutę i 2.99s. Równie wielkie
gratulacje należą się organizatorom,
którzy włożyli wiele wysiłku, by impreza przebiegała bez zakłóceń.
Chciałbym też podziękować wszystkim uczestnikom (a szczególnie
ekipie z Białegostoku) i gościom
za życzliwość, towarzystwo i stworzenie przemiłej atmosfery.
Jakub Kuderski

Kici kici kotki
Inteligencja, indywidualizm,
spryt, a nawet przebiegłość to
przymioty większości kotów,
stworzeń, które występują naturalnie na większości kontynentów
(z wyjątkiem Australii i Antarktydy). Ich bliskimi krewnymi są
ósemkowi pierwszoklasiści, młode kociaczki, nieprzystosowane
jeszcze do życia w niezwykle osobliwym i niebezpiecznym środowisku, jakim jest nasze liceum.
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Przed upływem miesiąca od rozpoczęcia nauki, zgodnie z wieloletnią tradycją, nadchodzi moment
przemiany dotychczas słabych
i niedoświadczonych sierściuchów
w pełnoprawnych uczniów szkoły,
nazywany potocznie „Dniem Kota”.
Ów rytuał przypadł w tym roku
szkolnym w dniu 30 września. Były
to jak zawsze wesoło i przyjemnie
spędzone godziny, za których przygotowanie odpowiedzialna była
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klasa IIf. Koty uczestniczyły w serii
punktowanych zadań, które polegały na przekazywaniu sobie ustami
jabłka, przenoszeniu łyżeczkami jajka, transportowaniu ziarenek kawy
(za pomocą słomki i pałeczek), piciu
mleka przez otwory w lateksowej
rękawiczce, jedzeniu czekoladowej
masy z sedesu, slalomie z piłką koszykową (używając jedynie głowy)
i graniu w SingStara na Playstation.
Twarze uczniów zostały też przyozdobione uroczymi wąsami i uszami, naniesionymi za pomocą czarnej
kredki przez opiekunów. Uczestnicy musieli również wykazać się
podczas quizu wiedzą głównie
z zakresu wystroju sal i ich rozkładu
w budynku szkoły.
Zwycięzcą w rywalizacji klas okazała się ostatecznie klasa Ie, której
przypadł zaszczyt przygotowania
święta w przyszłym roku. Po rozdaniu nagród nastąpiło złożenie
przysięgi przez przedstawicieli
klas i uznanie pierwszoklasistów
pełnoprawnymi uczniami szkoły
przez Panią wicedyrektor Anetę
Cierechowicz.
Jakub Kuderski
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Polemika
„Współczesnej młodzieży nie interesują sprawy narodowe
i publiczne, nastawiona jest ona przede wszystkim na karierę, konsumpcję i rozrywkę.”
Moim zdaniem teza, iż współczesnej młodzieży nie interesują
sprawy narodowe i publiczne, za to
jest ona nastawiona przede wszystkim na karierę, konsumpcję oraz
rozrywkę, okazuje się słuszna.
Współczesna młodzież za nic ma
dobro wspólne, większość myśli
tylko o sobie i dba o własne dobro,
bardzo często kosztem innego bądź
ogółu. Młodym ludziom brakuje
poczucia jedności narodowej. Troszcząc się tylko o swoje, zapominają,
iż zyskując dla wspólnoty, sami czerpaliby z tego korzyści. Przechodzą
obojętnie obok problemów kraju
czy narodu, jakby one ich nie dotyczyły. Istnieje przekonanie, że to,
co bezpośrednio nie odnosi się do
mnie, nie jest interesujące, ponieważ nie płyną z tego żadne korzyści ani zagrożenia. Taką postawę
można dostrzec chociażby podczas wyborów. Mianowicie, znaczna
część społeczeństwa głosuje nieświadomie. Ludzie, nie znając programów wyborczych danych partii
czy konkretnych osób, oddają swój
głos mediom, kierując się głownie
nimi przy wypełnianiu swojego
obowiązku obywatelskiego, który
10

zwłaszcza przez młodych jest
traktowany powierzchownie.
Spowodowane jest to brakiem
zainteresowania z ich strony. Nie
wiedzą, co się wokół nich dzieje.
Taką wiedzę uważają za bezużyteczną. Pochłonięci są walką między sobą i wspinaniu się na kolejne
szczeble kariery. Trwa nieustanny
wyścig szczurów. Każdy skupia się
tylko na sobie. Głównym celem zostaje pozycja i dobra materialne.
Wszędzie słychać głosy, że jest
tyle rzeczy do zreformowania,
naprawienia. Jednak brakuje odważnych, którzy podjęliby się tego
zadania. Młodzi ludzie przyjmują
postawę asekuracyjną i ignorancką. Owszem, wszyscy zgadzają
się z potrzebą zmian, aczkolwiek,
każdy uważa, że powinni to zrobić
inni. Młodzi żyją w przekonaniu,
iż wszystko im się należy, ale nie
oferują nic w zamian, nie dają nic
od siebie. Oni chcieliby czerpać
z życia, ile się da, bo przecież im
się należy. Aczkolwiek, jeśli tak
dalej pójdzie, nie będzie miał kto
dać, aby mogli brać. Brakuje im
poczucia odpowiedzialności
za państwo. Pojawiło się wśród
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nich przekonanie, że będzie funkcjonowało samo.
Młodzież należałoby uczulić na
dobro wspólne, aby zaczęła dostrzegać, iż to także jej dobro. Zmianie
musiałoby ulec także podejście
młodych do otaczającego ich świata. Pora się obudzić i wytworzyć
w sobie zainteresowanie sprawami
narodowymi i publicznymi, w celu
polepszenia bytu zarówno sobie,
jak i innym.
Mikołaj Zakrzewski

Dzisiejszej młodzieży nie obchodzą sprawy narodowe, jak i publiczne. Zależy jej tylko na egoistycznych
korzyściach. Od losów naszego państwa ważniejsza staje się prywatna
kariera, a od niej zarobki, na podstawie których trzeba zdecydować,
czy na śniadanie będzie kiełbasa,
czy dobry pasztet. Tymczasem taki
pasztet może się zrobić w naszej
polityce i w państwie, jeśli nikt nic
nie zmieni. Co więcej, to się dzieje
już teraz!
Zbliżające się wybory stają się
okazją dla młodych ludzi, aby wybrali idealny rząd. Ale nie wiedzą,
kto by w nim miał być, bo niby po co
śledzić fakty 365 dni w roku? Przecież trzeba się uczyć na studiach,
szukać lepszej pracy, narzekać, że
trudno taką znaleźć, szukać dalej,
pracować gdziekolwiek, żeby na

ambicje pieniędzy starczyło... No
ale chyba nikt by się tak nie męczył
przez cały czas, prawda? Jasne, że
nie! W ramach odpoczynku pójdzie
się na imprezę, napije z kolegami,
albo bezproduktywnie postrzela
w coś na komputerze. A jak trzeba
iść do urny, to można albo się sugerować pierwszą ulotką wyborczą
z brzegu, albo zagłosować na najpopularniejszego polityka. I sprawa
załatwiona. Zostaje więcej czasu na
męczenie się z podatkami dochodowymi, o które ktoś tam na górze nie
zadbał. A kto zdominuje społeczeństwo głosujące za parędziesiąt lat?
Dzisiejsza młodzież. Kto się zajmuje
wyłącznie swoimi problemami? Dzisiejsza młodzież. Kto będzie miał
przeważający wpływ na dalsze losy
państwa, a nawet świata? Dzisiejsza młodzież. Kto poświęca więcej
rozmyślań, na którą imprezę się wybrać, niż na którą partię głosować?
Dzisiejsza młodzież. I nie myślmy
sobie, że to wina tylko i wyłącznie
tych młodych ludzi! Przecież ktoś
ich wychował i nauczył stylu życia.
Tak, mówię o rodzicach! Nie chodzi
tu o zmuszanie dzieci do śledzenia
polityki krok w krok i kształcenia ich
na nowych posłów i premierów. Tu
trzeba pokazać.
Pokazać, co to jest polityka. Pokazać, kto w niej uczestniczy. Pokazać,
jak ludzie zmieniają państwo. Pokazać, że te zmiany dotyczą każdego
obywatela, także nas. Pokazać, że
wszyscy, a zwłaszcza młodzi ludzie, mają prawo wpływać na takie
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decyzje, mniej lub bardziej pośrednio. Czyż wizja zmiany swojej rzeczywistości nie daje tyle do
myślenia, aby zainteresować młodzież? I któż będzie bardziej przekonujący, jeśli nie rodzice? Lepiej,
gdyby właśnie oni pokazali, jak
ważne są losy państwa, żeby nie
zrobił tego ktoś inny, przedstawiając prawdę w pryzmacie własnych
interesów, albo pozwolił niewiedzy
rządzić kolejnymi pokoleniami.
Bartosz Prusak

W dzisiejszym świecie główną
rolę odgrywają pieniądze i pogoń
za nimi. Wraz z postępem technicznym oraz wszelkimi udogodnieniami wielu przedstawicieli
społeczeństwa młodych Polaków
całkowicie przyjęło konsumpcyjny
styl życia. Często wtedy zapominają
o wyższych wartościach, którymi
charakteryzowali się ich przodkowie
– „Bóg, honor, ojczyzna”. Możemy
więc postawić tezę, że współczesnej
młodzieży nie interesują sprawy
narodowe i publiczne, lecz nastawiona jest przede wszystkim na karierę, konsumpcję i rozrywkę. Takie
stwierdzenie nie byłoby jednak do
końca prawdziwe. Młodzież polska
atakowana jest wszelkiego typu pokusami. Jednak oprócz tych , którzy
przyjęli konsumpcyjny tryb życia,
jest również młodzież, w której tkwi
duch prawdziwego patrioty.
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Młody człowiek dzisiejszych
czasów stał się niewolnikiem konsumpcjonizmu. W celu osiągnięcia,
zdobycia pewnych dóbr materialnych młodzi ludzie zapominają
o podstawowych wartościach i postępują wedle zasady „po trupach
do celu”. Takie osoby, nastawione
na konsumpcję i rozrywkę, nie chcą
m. in. uczyć się. Uważają to za stratę
czasu i rzecz zbędną. Nastawione są
głównie na szybki, dobry zarobek.
Chcą wiele posiadać. Niektóre dobra materialne nie są im w rzeczywistości potrzebne do normalnego
funkcjonowania, lecz do szpanowania Osoby tak myślące uważają , że
w ten sposób wzrośnie ich prestiż
w grupie, w ich środowisku i staną
się kimś bardziej wartościowym.
Niewątpliwie, takie myślenie zbiera swoje żniwo. Brak motywacji
do uczciwej, legalnej pracy może
mieć wpływ na zwiększenie się
przestępczości w kraju – kradzieże, rozboje, pierwsze kontakty
z mafią. Rodzą się tutaj pytania: czy
taki powinien być sens i cel życia?
Kto jest odpowiedzialny za tego
typu postawy moralne? Gdzie byli
i jaką rolę pełnili rodzice, nauczyciele, wychowawcy? A może ta młodzież została pozostawiona sama
sobie i pozbawiona jakichkolwiek
wzorców do naśladowania?
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Społeczność młodych Polaków
nie zajmuje się sprawami narodowymi i publicznymi. Świadczy
o tym niska frekwencja w wyborach.
Wielu młodych nie zna programów
partii politycznych, co potwierdza
26% niezdecydowanych osób
w sondażu . Życie publiczne takich
osób to tylko bierne przyglądanie
się. Jednak , czy na ten stan rzeczy
nie ma wpływu sytuacja ekonomiczna naszego kraju? Większość
Polaków na co dzień boryka się
z problemami egzystencjalnymi
i myśli, jak przeżyć kolejny miesiąc
– brak jakichkolwiek perspektyw
podjęcia pracy przez młodych ludzi
(rosnące bezrobocie, a w przypadku
znalezienia pracy, wynagrodzenia
dla większości społeczeństwa są
bardzo niskie). Czy w tej sytuacji ci
młodzi, zdesperowani ludzie mają
siłę na krzewienie idei patriotycznych i interesowanie się sprawami
kraju? Ta grupa młodego społeczeństwa „wolne chwile” spędza
najczęściej, wypoczywając przed
telewizorem, oglądając głównie
programy rozrywkowe, by w ten
sposób choć na chwilę zapomnieć
o problemach życia codziennego.
Czy można im postawić zarzut braku uczuć patriotycznych, gdyż nie
mają ochoty oglądać np. teatru telewizji, programów publicystycznych,
debat politycznych itp.?
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Postawy patriotyczne przejawiają
się też w czczeniu symboli narodowych – flaga, godło, hymn. Młodzież
jest w tej kwestii podzielona. Jest
sporo młodych ludzi, którzy nie
potrafią ich odpowiednio uszanować – depczą, palą flagę, żują gumę,
śmieją się czy też rozmawiają podczas słuchania hymnu narodowego.
Rodzą się pytania: dlaczego tacy
są? Czy wynika to z braku pewnych
norm moralnych, stylu wychowania
czy też z braku wiedzy?
Nie możemy jednak generalizować tego problemu, gdyż mimo
wszystko część społeczeństwa
bierze czynny udział w polityce.
Wielu młodych ludzi wstępuje do
partii politycznych, chcąc zmieniać
nasz kraj na lepszy. Interesują ich
sprawy narodu i chcą pomóc Polsce, by żyło się w niej lepiej każdej
osobie, każdej grupie społecznej.
Czy uda im się wprowadzić swoje
postulaty, oparte na ideałach? Czy
może, w przypadku napotkania
trudności, wybiorą drogę karierowiczów, którym udało się wejść na
salony polityczne? Często bowiem
zdarza się, że głoszone ideały trudno jest wdrożyć w codzienne życie.
Wówczas młodzi politycy diametralnie zmieniają swoje przekonania i
system wartości.
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Podziały możemy spotkać również poza granicami naszego kraju. W dzisiejszych czasach wielu
młodych Polaków znających język
obcy wyjeżdża z kraju w celach zarobkowych. Nie możemy jednak
ich wszystkich zaliczyć do kategorii konsumpcjonistów, dla których
miejsce zamieszkania i pracy nie ma
większego znaczenia. Nie należy
każdego emigranta zakwalifikować
do grupy ludzi nastawionych tylko
i wyłącznie na zysk materialny. Jednakże jest taka część Polonii, która
całkowicie skupia się na zarobku
i jednocześnie odcina się od swych
korzeni. Mnóstwo Polaków przebywających za granicami Polski wręcz
wstydzi się swojego pochodzenia.
W wielu miejscach naszego globu
możemy usłyszeć bardzo negatywne opinie o Polakach i naszym kraju.
Niektórzy oskarżają nas o pijaństwo
i grubiaństwo, inni kojarzą słowo
Polak z oszustem, kanciarzem i złodziejem. Z tego powodu młodzi
Polacy starają się ukryć swoją tożsamość narodową, choćby poprzez
ukrywanie naturalnego akcentu.
Takie osoby często tracą również
kontakt ze swoimi bliskimi, ojczyzną. Nie interesują się zaistniałą
w ojczyźnie sytuacją polityczną
i wszelkimi wydarzeniami dziejącymi się wewnątrz niej. Postanawiają
więc zostać w nowym miejscu zamieszkania i rozpocząć „nowe” życie.
Nie możemy jednak zapominać,
że nie wszyscy emigranci „palą za
sobą mosty”. Przyznają się do bycia
14
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Polakami, i są z tego dumni. Nie
zrywają również swych więzi z ojczystym krajem, lecz interesują się
wydarzeniami, które mają miejsce
w ich ojczyźnie. Korespondują z bliskimi i znajomymi w Polsce, często
też odwiedzają swój kraj, gdy tylko
nadarzy się taka okazja.
Nie potrafią i nie chcą zapomnieć o ojczyźnie, której tak wiele
zawdzięczają. Jednak, czy warunki
ekonomiczne naszego kraju nie wypaczają ich postaw patriotycznych?
Często zdarza się, że ich wyjazd jest
spowodowany faktem, iż dalszy
pobyt w Polsce nie gwarantowałby im godnego życia. To właśnie
z powodu braku pracy czy też zbyt
niskiego wynagrodzenia, które nie
wystarczyłoby do normalnego funkcjonowania, ludzie opuszczają swój
kraj. Są niejako do tego zmuszeni
zaistniałą sytuacją. Wielu wolałoby
zostać i żyć w kraju, jednak perspektywy dalszego życia w ojczyźnie nie są zbyt obiecujące. Takie
osoby starają się również zmienić
stereotyp Polaka za granicą i pokazać obcokrajowcom polską gościnność i naszą prawdziwą naturę. Czy
możemy ich winić za to , do czego
zmusiła sytuacja ekonomiczna naszego kraju?
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Dzisiejszy świat młodych ludzi
zdecydowanie różni się od czasów ich przodków. Życie biegnie
na ”wysokich obrotach” i trudno
nadążyć za uciekającym światem.
Obecnie dość powszechnym zjawiskiem jest bezwzględna pogoń
za pieniądzem. Jednakże musimy
pamiętać, że nie wszyscy młodzi
ludzie się mu poddają.
Bartosz Kossmann

Polska jest krajem o bardzo bogatej historii. Była poddawana wielu
próbom, takim jak liczne wojny, czy
utrata niepodległości, które miały
znaczący wpływ na Polaków. Ludzie musieli przystosować się do
nowych sytuacji, które zostały im
po prostu narzucone. Prowadziło
to do zmian zachowań, systemów
wartości, a także świata polityki.
W dzisiejszej Polsce podstawą
udziału młodych w życiu politycznym nie musi być już protest.
Obecnie władza wybierana przez
społeczeństwo pozwala wpływać
obywatelom na decyzje polityczne.
Jednak młodych ludzi bardziej
interesuje sobotnia impreza, piątkowy mecz, studia, praca, pieniądze, ewentualnie rodzina. Polityka
uważana jest za nudną abstrakcję
w telewizorze, na którą rodzice
wciąż narzekają. Tak samo tematy,
o których mówią politycy, niewiele interesują młodzież: lustracja,

układy, korupcja, emerytury, zasiłek,
becikowe. Są to sprawy zbyt odległe
dla młodego człowieka.
W dzisiejszych czasach nie da
się wyobrazić włączenia telewizji
bez usłyszenia najnowszych wieści
ze świata politycznego. Niestety,
najczęściej informacje przekazywane w mediach dotyczą afer politycznych, oczywiście wcale nie
bez winy samych polityków. Świat
pokazywany w mediach to wrogi
świat, gdzie dominują oszustwa,
zbrodnie, zdrady i wojny. Młodzież
nie identyfikuje się z zepsutym
środowiskiem polityków, brzydzi
się nim oraz uważa, że „wszyscy
politycy są tacy sami”. W wyborach nie głosuje w ogóle lub bez
żadnej wiedzy politycznej. Młodzi
ludzie uważają, że polityka ich nie
dotyczy, lecz później narzekają na
bezrobocie oraz na podwyżki cen.
Tym samym, nie głosując, sami
sobie odmawiają prawa wyboru
i wpływania na scenę polityczną
w naszym kraju.
Co więcej, współczesny świat wymaga od ludzi młodych specjalizacji w określonej dziedzinie, przez
co młodzież nie posiada wiedzy
ogólnej. Tylko cząstka ludzi bezpośrednio interesująca się polityką
cokolwiek może o niej powiedzieć.
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Czy można coś zrobić, aby zachęcić młodzież do większej aktywności w życiu publicznym? Partie
polityczne powinny zdecydowanie
mocniej akcentować w swoich programach i wystąpieniach sprawy,
które interesują młodych ludzi oraz
aktywizować młodzież do czynnej działalności politycznej. Przede
wszystkim należy jednak zadbać
o pozytywny wizerunek władzy.
Pokazać, że politykom zależy nie na
własnych interesach, ale na dobru
całej ojczyzny, bowiem brak odpowiednich wzorców patriotycznych
oraz utarte stereotypy na temat
polityków nie spowodują wzrostu
aktywności młodych ludzi w sferze
politycznej.
Natalia Kaczor

Dzisiejszej młodzieży coraz trudniej odróżniać prawdę od kłamstwa, wartości ważniejsze od tych
mało istotnych. To nie jej wina, tak
ukształtował się świat, ludzie, którzy
stoją na jego czele. Technologie
rozwinęły się, na każdym kroku medialna „rzeczywistość”, dziennikarze
szukający sensacji i ukazujący wydarzenia tak, aby podkolorować rzeczywistość i zainteresować większą
publikę. Ludzie oglądający, czytający takie artykuły stają się bezkrytyczni, nie szukają wiarygodnych
źródeł, są otumanieni. A jak wygląda polityka w naszym kraju? Tak
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naprawdę politycy to
kameleony. Idealnie widać to podczas kampanii
wyborczej, kilka tygodni przed
wyborami. Mnóstwo obietnic,
planów, programów, reform, które są tylko słowami rzucanymi na
wiatr. Zdecydowana mniejszość
z nich zostanie spełniona, wprowadzona w życie. I jak tu dokonywać
właściwych wyborów? Uważam,
że większość młodzieży jednak nie
potrafi trafnie ocenić niektórych
sytuacji i po prostu nie angażuje
się w życie społeczne, polityczne
narodu. Możliwe, że do końca nie
rozumie słowa „patriotyzm”. I, niestety, nie widać ruchów społecznych, środowisk młodzieżowych
i subkultur, pokolenia istnieją
przede wszystkim jako twory medialne. Nawet najbardziej autentycznemu pokoleniu Jana Pawła II
trudno jest przejść ze sfery wirtualnej do realnej, do bycia aktywną
grupą, zaangażowaną w życie społeczne i polityczne państwa.
Młodzież, i to nie od wczoraj wiadomo, musi się ‘wyszaleć’.
Krótko mówiąc, jest nastawiona
na rozrywkę. Świadczy o tym ilość
imprez masowych, koncertów,
na których przecież średnia wieku często nie przekracza 25 lat.
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W dużych miastach otwieranych
jest coraz więcej nowych klubów,
w których codziennie można się
bawić w rytmach różnych gatunków
muzyki. Młodzież chętnie korzysta
z tego typu propozycji, gdyż z powodu lenistwa, braku motywacji,
zamiast nauki wybiera imprezy.
Większość młodych, wykształconych Polaków, w pogodni za karierą,
pieniądzem, dobrą i satysfakcjonującą pracą, bardzo chętnie opuszcza
ojczyznę. Nieistotne jest dla nich
to, że naród pokłada w nich nadzieję na rozwój, budowę Polski.
Jednakże część młodych pragnie
zaspokoić swoje potrzeby materialne. I chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to są bardzo istotne
we współczesnych czasach, niestety.
Dlaczego nad tym ubolewam? Ponieważ przesłaniają młodym właściwe patrzenie na świat i innych
ludzi. Tak zwane wyścigi szczurów
o najlepsze wyniki, duże pieniądze,
lepszą pracę zaślepiają młodzież,
która staje się coraz mniej wrażliwa.
Trudno się dziwić, że niewielu chce
poświęcić przyjemności czerpane
z dobrej zabawy, z posiadania wielu
dóbr materialnych, majątkowych
dla często ciężkiej, nieprzynoszącej
satysfakcji pracy na rzecz ojczyzny,
narodu. Niektórzy młodzi Polacy
wolą dbać o własny interes niż na
siłę próbować uszczęśliwiać resztę
społeczeństwa, któremu i tak nie da
się dogodzić, i które zapewne nie
doceni tych działań.
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Podsumowując, uważam, że
współczesna młodzież nastawiona jest na rozrywkę i zaspokajanie swoich potrzeb. Nie interesuje
się polityką, jest obojętna na los
państwa, społeczeństwa. Mimo to
pragnie, aby w Polsce było jak najlepiej, narzeka na to, co jej się nie
podoba, chociaż nic nie zrobi po
to, by cokolwiek zmienić.
Paulina Nowakowska

Chociaż omawiana teza jest dosyć kontrowersyjna, to ja się z nią
zgadzam. Młodzi ludzie wolą się
bawić, zamiast myśleć o polityce.
Nie interesują ich sprawy państwa.
Większość nawet nie potrafiłaby
wymienić pięciu polskich partii politycznych. Jednak z drugiej strony,
trudno się dziwić. Młodość rządzi
się swoimi prawami. To jedyny czas,
w którym człowiek może się „wyszumieć”, popełniać błędy i uczyć
się na nich. W tym okresie tematy
polityczne wydają się po prostu
nudne i znajdują się przeważnie na
końcu listy ulubionych zagadnień.
Oczywiście, zdarzają się wyjątki.
Jednostki, dla których jest to pewien
rodzaj hobby. Sama mam koleżankę,
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która czynnie działa w organizacji
politycznej. Jednak mimo wszystko,
gdy się z Nią spotykam, staram się
omijać te tematy. Wolę porozmawiać o szkole, o znajomych, niż debatować o problemach państwa. No
właśnie, szkoła. To kolejny istotny
element życia młodych ludzi. Ma na
celu przekazanie nam niezbędnej
wiedzy i przygotowanie do dorosłego życia, także zawodowego.
Jednak pochłania tak dużo czasu
i wysiłku, że po prostu nie chce się
już myśleć o polityce, o problemach
naszego kraju. Skłania nas raczej do
myślenia o przyszłości, o zawodzie,
jaki chcemy wykonywać. Zachęca
do pięcia się coraz wyżej po szczeblach kariery i rozwijania naszych zainteresowań. Dopóki mamy zapewniony dach nad głową, pożywienie
i bezpieczeństwo, nie interesują
nas sprawy państwa. Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że
mamy podświadome uczucie, że
to wszystko nas nie dotyczy. Choć
prawda jest inna. W końcu wszyscy
żyjemy w tym systemie, podporządkowujemy się mu. Czy tego
chcemy, czy nie.
Poza tym obojętność na kwestie
narodowe i publiczne można zaobserwować także w starszych pokoleniach. Wielu dorosłych ludzi idzie
głosować w ciemno. Nie znają kandydatów. Często w urnach wyborczych lądują nazwiska skreślone na
„chybił trafił”, bo fajnie brzmią, albo
mają obok jakiś znaczący numerek.
Nie wspominając już o osobach,
18
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które nie idą na wybory wcale.
Chociaż chyba lepiej nie zagłosować wcale, niż oddać swój głos na
przypadkową osobę…
W każdym razie, młodzież często
nie ma skąd czerpać wzorców. Sama
też nie chce poszukiwać informacji,
drążyć tematów. Wie tyle, ile usłyszy w telewizji czy w radiu lub też
przeczyta w codziennej gazecie,
takiej jak poznańskie „metro”. A tam
najczęściej opisywane są skandale
i afery. Roi się od bezsensownych
nagłówków. I jak tu zdobyć ważne
i wiarygodne informacje? Trzeba
szukać. Ale prawda jest taka, że
rzadko której młodej osobie się
chce. Zamiast tego wolimy zająć
się swoimi sprawami, zabawić się
trochę, oderwać od problemów.
Po prosu odpocząć. Dlatego, po
dłuższym namyśle podtrzymuję
moją opinię, że omawiana teza jest
w dużej mierze prawdziwa.
Weronika Kaczmarek

Początek wieku XXI oraz cały
wiek XX to czasy zdumiewającego rozwoju technologicznego. Są
to też czasy przemian ustrojów
i relacji społecznych w wielu krajach. Te zmiany z pewnością nie
pozostały bez wpływu na dzisiejsze
społeczeństwo. Z pewnością część
z nich przyczyniła się do braku zainteresowania młodzieży sprawami
publicznymi i narodowymi, a także

Polemika

nastawieniem na karierę, konsumpcję i rozrywkę. Wysoki poziom świadomości narodowej, powszechny
w czasach zaborów, był nieustannie podtrzymywany przez Polaków zjednoczonych wspólną walką
z okupantami. Śladami tego były
–skądinąd niepotrzebne – liczne
powstania narodowe w XIX wieku.
Wartym uwagi jest także powstanie wielkopolskie, jedno z niewielu
zwycięskich w historii Polski. Potwierdzały one wielką więź narodową, dziś już niespotykaną. Gdy
w 1918 roku naród mógł wreszcie
przywrócić wolne państwo, napotkał ogrom przeszkód – zarówno
gospodarczych, jak i społecznych.
Już po dwudziestu latach Polska
znów musiała stawić czoła wielkiemu zagrożeniu, jakim była
II wojna światowa. Nie mając szans
pokonać wielokrotnie liczniejszych
i potężniejszych przeciwników,
znów naród polski musiał nauczyć
się żyć pod okupacją, dalece bardziej okrutną, niż za czasów zaborów. Wraz z końcem wojny odżyła
nadzieja utworzenia niepodległego,
wolnego państwa. Niestety, wielkim rozczarowaniem były ustalone
nowe granice. W Polsce został wprowadzony ustrój komunistyczny, co
wywarło ogromny wpływ na społeczeństwo polskie. Idea państwa
opiekuńczego wypleniła w ludziach
niemal doszczętnie poczucie odpowiedzialności. Idee egalitaryzmu
i równego podziału dóbr materialnych prowadziły do powszechnej korupcji jak i nielegalnego
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przejmowania majątków. Gospodarka sterowana centralnie działała
bardzo niewydajnie. Pracownicy
mieli gwarantowaną posadę, co
prowadziło do katastrofalnego podejścia „czy się stoi, czy się leży, dwa
tysiące się należy”. Upaństwowienie
niemal wszystkich zakładów, przedsiębiorstw i terenów oraz wielkie
niedbalstwo w zarządzaniu nimi
spowodowały powszechną degradację ich wartości w imię zasady
„co państwowe, to niczyje” zamiast
„co państwowe, to nasze wspólne”.
Niestety, wiele z tych wzorców zostało przejętych przez współczesną
młodzież.
Dzisiejsza lekceważenie spraw
narodowych i publicznych wynika poniekąd właśnie z ustroju
komunistycznego. Doprowadził
on do niesłychanego upadku odpowiedzialności, która jest przecież podstawowym warunkiem
istnienia wolności. Ostatecznie
powstało przekonanie, że opłaca
się dbać tylko i wyłącznie o kwestie prywatne, ponieważ sprawami
publicznymi i tak zajmie się komunistyczna władza. To przekonanie zostało przełożone także na
płaszczyznę relacji międzyludzkich.
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Moim zdaniem jest ono podstawową przyczyną obecnego braku
zainteresowania sprawami publicznymi i narodowymi, co przejawia
się między innymi niską frekwencją
podczas wyborów.
Przyczyny uznawania kariery,
konsumpcji i rozrywki za najważniejsze można właściwie wyłonić
z tych samych rozważań. Pragnę
jednak zaznaczyć, że wzrost konsumpcji oraz wydatków na rozrywkę, jak i spadek bezrobocia świadczą
o rozwoju gospodarczym i wzroście
zamożności społeczeństwa. Pejoratywne znaczenie tych wartości
związane jest jednak z przykrym
zjawiskiem stawiania ich na szczycie
własnej hierarchii wartości.
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Moją - poniekąd przewrotną - receptą na to powszechne podejście
jest przywrócenie ludziom wolności oraz odpowiedzialności, która
jest jej nieodłącznym elementem.
Wiąże się to z istotnymi zmianami w ustroju państwa, które nie
może wyręczać obywateli w dbaniu
o sprawy publiczne.
Dopiero konsekwencje, jakie
niosą za sobą złe decyzje, dadzą
ludziom poczucie odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i za tych,
którzy na siebie wziąć jej nie mogą.
Marcin Szymura
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Bajki
Jeże
Kiedy żółw wykładał, jeże nie słuchały,
kiedy on tłumaczył, one chichotały.
Gdy ostrzegał głosem srogim:
Jutro, jeże moje drogie,
sprawdzian będzie bardzo trudny,
one uważały, że jest nudny.
Teraz chlipią cicho w kącie.
Do nich niepodobni bądźcie!
Bo egzamin się zakończył.
Żółw jeżyki tak zaskoczył,
że aż oba oniemiały.
Już od dzisiaj wykład cały
słuchać mogą bez wytchnienia
aż do ostatniego zdania.
Marcin Wilczyński

Oślica w Ósemce
Pragnęła siostra osiołka,
ustrzec się losu matołka.
Za zamiar z rodu wyklęta,
drwiły z niej wszystkie zwierzęta.
Chciała zdobyć wykształcenie,
przecież to jest teraz w cenie.
Wybrała najlepsze szkoły,
same tam orły, sokoły.
Nie uznała się za gorszą.
Wbrew temu co inni głoszą,
i osły mają potencjał,
choć żaden dowieść go nie chciał.
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Dostała się do Ósemki,
gdzie nie ma czasu na drzemki.
Zakuwała od początku
do przedmiotów, bez wyjątku.
Dążyć do celu z uporemto jest jej wielkim walorem.
Pracowała całe lata,
teraz w wiedzę jest bogata.
I tak teoria upada,
iż upór to tylko wada,
a dobrze spożytkowany,
daje efekt pożądany.
Mikołaj Zakrzewski

Lew i zając
Zwierzęta ogarnęła trwoga,
wszystko to z powodu przerażającego wroga.
Niedźwiedź wprowadził się do ich lasu,
nie sposób było nie dojrzeć na jego twarzy grymasu.
Społeczność leśna się zgromadziła na polanie.
Któż do walki z niedźwiedziem stanie?
Na ten temat rozpoczęła się debata,
lew widział we własnej osobie kandydata.
Tylko sowa się nie zgadzała z takim stanowiskiem.
„Czy boisz się tego zadania?” –
Zapytała lwa z piskiem.
Lew, że niczego się nie boi, odparł, odrzucając grzywę.
Sowa miała spojrzenie krzywe.
„Ja bym kogo innego widziała w tej roli,
niech mi zgromadzenie wyjaśnić pozwoli.
Lew nie docenia rywala,
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co mu na zbytnią śmiałość pozwala.
Zajączkowi należy dać to wyzwanie,
moi drodzy Panowie i mile Panie.”
W tej chwili zadrżało serce zajączkowe,
uważał za absurdalną sowy mowę.
Inne zwierzęta posłuchały mądrej głowy.
Zajączek, wepchnięty do lasu, miał już nastrój bojowy.
Serce mu drżało z przerażenia.
Wiedział jednak, że da radę, była to myśl nie do odrzucenia.
Przed niedźwiedziem wypiął pierś dumnie.
Niedźwiedź, że nie chce mu robić krzywdy, odpowiedział rozumnie.
Tak właśnie narodziła się przyjaźń międzygatunkowa,
powstało nawet o niej wiele dowcipów, ale nie o tym mowa.
Ta opowieść pokazać miała prawdę o odwadze,
zostawiam to ku waszej rozwadze.
Odwaga nie polega na braku strachu, lecz na umiejętności
działania mimo przeciwności!
Aleksandra Kobus

Mądrości uczniowskie
Raz w szkolnej ławie w ciszy przerażonej
Uczeń swój umysł zmuszał do myślenia.
„Myślę, więc jestem”, to może mnie nie ma,
Skoro w mej głowie tylko czarne dziury.
A może skutek to niedotlenienia.
Wokół zielono, słonko przygrzewa,
A ja w tych murach szkolnych tkwić muszę,
Nauczycielskie znosić katusze.
Wyrwać się muszę z więzienia udręki,
Wyzwolić z tej kształcącej męki
I za poety podążyć głosem:
„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”

23

Twórczość i „twórczość” : : Bajki

4/5

I- „pomnij, co ojciec rzekł stary:”
Tylko w zręcznym ściąganiu potęga,
A zdrowiu służą wagary!
uczeń

Ósemkowe koty
Małe koty na korytarzach stały
i starszym przejście utrudniały,
więc starsi koledzy się wkurzyli,
koty do ciężkiej pracy zmusili.
Na chrzcie kota tak je wytresowali,
by już przejścia nie zastawiali.
Lecz drogie kotki, się nie wkurzajcie,
tylko pilnie zakuwajcie,
bo gdy tylko dorośniecie,
to od razu zrozumiecie,
że chociaż rygory te są surowe,
mają podstawy zupełnie zdrowe!
Beata Szturemska

Leniwy lis
Młody lis nigdy nie słuchał,
Gdy go ojciec życia nauczał.
Teraz wkracza nocą do kurnika,
Zaalarmował już strażnika.
Wszystkie kury nieopatrznie zbudził,
Znowu się nie naje – tylko nabrudził.
Przyszło mu cierpieć z głodu,
Ponieważ był leniwy za młodu.
Mateusz Ledzianowski
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Zając i sowy
Był sobie kiedyś zajączek młody,
Który kochał sportowe zawody.
Uwielbiał biegi, skoki, pływanie,
Lubił jeździectwo, z łuku strzelanie.
Pucharów dużo zając zdobywał,
Lecz do nauki się nie wyrywał.
Mówiła jednak mama zajęcza,
„Trza również WIEDZĘ chłonąć do wnętrza !”
Pomyślał zając: „Pójdę do szkoły.
I to najlepszej!” - krzyknął wesoły.
Tak zając trafił do szkoły znanej,
Numerem „8” ostemplowanej.
Patrzy: a w ławkach są same sowy,
Mądre, skupione, wybitne głowy!
Zadrżał zajączek, za głowę chwycił,
„O ja nieszczęsny - czym ich zachwycić?!”
Poszukał sekcji sportowej w szkole,
A tam jedynie - kółko szachowe!
Programowanie, bierki, warcaby,
grupa brydżowa! Takie tam sprawy.
W przerwie olimpiad dla odprężenia,
Robią fizyczne doświadczenia!
Wtem widzi - szansa : KOSTKA RUBIKA,
I na tym punkcie dostaje bzika!
Ćwiczy, studiuje, pisze algorytm,
Matematyczne wymyśla wzory.
Zostaje mistrzem, puchar zdobywa,
Sowy wyprzedza, wszystkich ogrywa.
Odbiera dyplom z rąk dyrektora,
Jego nazwisko - znane na forach!
Tak to zajączek sportowiec mały
Został prymusem, uczniem wspaniałym.
Morał z tej bajki prosty zostaje:
„Kto z kim przestaje, takim się staje”
Olga Piwkowska
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Cytaty z lekcji
1. Lekcja języka niemieckiego
z [P]anią prof. Kingą Jankowską
dotycząca łączenia in das w ins, an
dem w am, itp:
[P] - „Od dziś musicie to zawsze
ściągać!”
[U]czeń - „ A nie można się tego
nauczyć?”
2. Lekcja języka niemieckiego
z [P]anią prof. Kingą Jankowską,
odpowiedź [U]cznia na prośbę
Pani profesor o niehuśtanie się na
krześle:
[U] - Pazda lepiej dochodzi, kiedy
się huśta [na krześle].
3. Lekcja Po z Panem profesorem
Ireneuszem Jabłońskim:
[U]czeń1, tłumacząc, czemu wystąpiły problemy ze sprzętem - Można
wyłączyć komputera na dwa sposoby - mniej lub bardziej brutalny.
[U]czeń2, do siebie i osób w pobliżu
- Ten bardziej brutalny to siekierą.
4. Lekcja języka angielskiego
z Panią profesor Barbarą Pająk, wypowiedź [P]ani profesor:
[P] - Ja jestem jak Stalin - najpierw
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się wszystkich pytam, a potem i tak
robię po swojemu.
5. Lekcja języka niemieckiego
z [P]anią prof. Kingą Jankowską,
Pani profesor usiłuje nauczyć nas,
by mówić „Ich bin da” zamiast „jestem obecny”:
[P] - Filip Kazubski...
[U] - Jestem!
[P] - Wolałabym, by następnym
razem było inaczej.
6. Lekcja języka polskiego z Panią profesor Hanną Posadzy-Tomczak, wypowiedź [P]ani profesor do
redaktora gazetki:
[P] - Tylko nie popieprz niepoprawionych prac z poprawionymi, bo
wtedy wisisz na najbliższej latarni.
7. Lekcja języka polskiego z Panią
profesor Hanną Posadzy-Tomczak,
wypowiedź [P]ani profesor:
[P] - Wszystko jest równo i po równo - zarówno.
8. Lekcja biologii z Panią profesor
Izabelą Płotką. W grupach przedstawiamy prezentacje na temat
ontogenezy postnatalnej człowieka. Przyszła kolej na grupę, której
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prezentacja obejmowała okres dojrzałości. Przygotowała ona scenkę,
w której rekwizytami były między
innymi dwie szklanki i butelka po
alkoholu. Na czas prezentacji P. prof.
przesiadła się do innej ławki. Nagle
do sali wchodzi P. prof. Elwira Pawlęty i dostrzega butelkę wódki na
stole, a przy niej dwóch uczniów
z kieliszkami w ręce. Nie widząc
nauczyciela, mówi: „To może ja wyjdę i wejdę jeszcze raz”, po czym
faktycznie wychodzi i po pewnym
czasie wchodzi.

Sprawdzian z fizyki. Komentarz
ucznia i nauczyciela do wyniku.

Humor zeszytów - język polski
klasa maturalna

• Postawienie
człowieka
w centrum zainteresowania
w renesansie to egocentryzm.
• Podmiot liryczny ma doła.
• W pieśni Jana Kochanowskiego zauważa się zasadę carpe
diem, czyli stoicyzm.
• Rzuca się w oczy podstawa
dekabrytyzmu (chodziło o dekadentyzm).
• Pod. lir. l. poj.  =>  ...
• Podmiot liryczny Kochanowskiego reprezentuje epikureizm charakterystyczny dla romantyzmu.
• Podmiot liryczny Kochanowskiego wyznaje maniheizm.

• Jan Kochanowski prezentuje postawę stoicką charakterystyczną dla średniowiecza.
• Są to cechy romantyzmu,
kierunku zwanego dekadentyzmem.

klasa IIa

• Świętoszek użył grymasu
dewocji.
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