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Wstęp

Dzień Edukacji Narodowej – najważniejsze nasze szkolne święto. Ja-
koś trudno w tym roku się cieszyć, mając w perspektywie dwóch lat nie-
uchronną przeprowadzkę do nowego budynku. Trudno się pogodzić, że 
za jakiś czas nie będziemy mogli jako absolwenci przyjść na Głogowską, 
a będziemy musieli do jakiegoś zupełnie nam obcego gmachu, w żaden 
sposób niekojarzącego się z trzema latami naszego liceum, kto wie, czy 
nie najważniejszymi latami młodości… No i – czy będziemy chcieli?

 
Mimo wszystko: życzmy sobie nawzajem: my Nauczycielom i wszystkim 

Pracownikom szkoły, a także sobie wzajemnie – radości życia, powodzenia 
w nauce i pracy, życzliwości, pobłażliwości, szacunku i spełnienia osobi-
stych zamierzeń. 
I angażujmy się w życie szkoły, bo robimy to dla ludzi, nie dla budynku. 
A tyle się już wydarzyło od początku roku szkolnego, tyle jeszcze jest w pla-
nach. O tym wszystkim – oczywiście przeczytacie w „Ośmiornicy”. Piszcie, 
nie czekajcie biernie na kolejne numery. To apel również do Nauczycieli!

Apel jest jeszcze jeden – postanowiliśmy „uwolnić książki” także 
w ósemce (bo w tylu już miejscach tak się stało). Przy sali nr 3 (być może 
takich miejsc będzie więcej, jeśli książek będzie dużo) można na specjal-
nym regale zostawiać książki już przeczytane, niepotrzebne w domu, takie, 
do przeczytania których chcielibyśmy zachęcać innych… Stamtąd można 
zabrać (pożyczyć) nas interesujące. Ale – do zwrotu (bez kar za przetrzy-
mywanie). Przecież jasne jest, że ósemkowicz czyta – nie tylko latem i nie 
tylko Mickiewicza, do czego zachęcała Pani dyrektor Jadwiga Walkowiak.

 
Szczęśliwego nowego roku szkolnego!

redakcja z opiekunem
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W dniu 8 września 2012 r. na pla-
cu Adama Mickiewicza w Poznaniu 
miało miejsce spotkanie należące 
do ogólnopolskiego projektu „Na-
rodowe czytanie - Pan Tadeusz, 
czyli Ostatni zajazd na Litwie Ada-
ma Mickiewicza”, który zainicjował 
Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski. Impreza została zorganizowa-
na z okazji 200 lat od ostatniego 
zajazdu na Litwie, czyli roku 1812, 
w którym wieszcz zakończył akcję 
narodowej epopei. Na apel Prezy-
denta RP o udział w projekcie odpo-
wiedziało, oprócz Poznania, ponad 
30 polskich miast. Polegał on na 
wspólnym czytaniu na głos ulubio-
nych fragmentów „Pana Tadeusza”. 
Wybrane wersy przedstawiali m.in. 
zastępca prezydenta Poznania, eu-
roposłowie czy samorządowcy, ale 
przede wszystkim obecni na placu 
poznaniacy. 

Narodowe czytanie
Wydarzenia

Wydarzenie rozpoczęło się o go-
dzinie 14:00 i zgromadziło ok. 50 
ludzi (licząc chór, straż pożarną, 
dziennikarzy i audytorium). W tym 
czasie pomnik Adama Mickiewi-
cza został symbolicznie obsypany 
kwiatami z wozu strażackiego przez 
„Zosię” i „Tadeusza” przy akompa-
niamencie muzyki i śpiewu chóru 
(Tadeusz-strażak oprócz eleganc-
kiego surduta miał także spodnie 
strażackie, co wyglądało co naj-
mniej oryginalnie). 

Następnie rozpoczęto wielkie 
czytanie. Oprócz osobistości pu-
blicznych, każdy poznaniak, po 
uprzednim zapisaniu się na listę, 
mógł przytoczyć swój ulubiony mo-
ment w poemacie.

Kolejne wydarzenia odbywały 
się na dziedzińcu przy kościele św. 
Marcina, w którym odbyła się pierw-
sza msza żałobna po śmierci wiesz-
cza w styczniu w 1856 r. i gdzie 
stanął pierwszy na świecie pomnik 
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Adama Mickiewicza - odsłonięty 7 
maja 1859 roku. O godzinie 18:00 
odprawiona została msza w inten-
cji poległych w kampanii 1812 roku 
oraz za spokój duszy Adama Mic-
kiewicza. 

Na zakończenie obchodów 
o godzinie 19:30 „Pan Tadeusz” 
odczytywany był przez prezyden-
ta Poznania Ryszarda Grobelnego 
oraz aktorów Maję Hirsch i Jacka 
Braciaka.

Uważam to wydarzenie za bar-
dzo ciekawą propozycję kulturalną, 
godną naśladowania w stosunku 
np. do innych znanych i lubianych 
poetów. Niestety, było za mało in-
formacji, co wpłynęło na niską fre-
kwencję. 

Na szczęście można łatwo zre-
kompensować sobie absencję na 
tej imprezie, poprzez otworzenie 
„Pana Tadeusza” i przeczytanie 
choćby fragmentu. 

Tomasz Liberski

Dzień pierwszaka oczami „kota”

Mało kto podchodził do tego 
z wielkim entuzjazmem. Zwłaszcza 
w świetle afery z księdzem i bitą 
śmietaną w jednej ze szkół sale-
zjańskich. Większość osób w rze-
czywistości na początku szukała 
jakiejś wymówki, żeby nie zjawić 
się na imprezie. Jednak wystarczy-
ła jedna chętna osoba, aby ktoś 
pomyślał „Skoro ona idzie, to ja też 
pójdę”. Dzięki takiemu łańcuchowi 
na „koceniu” znalazło się mnóstwo 
osób, aż sam byłem zaskoczony.
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Na początek „zebranie” w auli. 
Przedstawiono naszych tymczaso-
wych opiekunów na czas zabawy, 
a potem rozeszliśmy się do różnych 
sal, aby wziąć udział w przeróżnych 
konkurencjach. Na dzień dobry mu-
sieliśmy policzyć wszystkie scho-
dy w szkole, więc wysłało się kilku 
przedstawicieli z naszej klasy, żeby 
pobiegali trochę po szkole. Kiedy 
już policzyli wszystkie stopnie, mo-
gliśmy ruszać dalej.

Jako drugie mieliśmy domalowy-
wane wąsy. My wylosowaliśmy kocie 
wąsy, co chyba najlepiej pasowało 
do tego dnia. W tym samym po-
mieszczeniu mieliśmy do wykona-
nia jedno zadanie. Zlizywanie serka 
z podłogi. No, może nie dokładnie 
z podłogi, bo z talerzyka postawio-
nego na ziemi, ale nie zmienia to 
faktu, że aby wypełnić to zadanie, 
trzeba było się położyć na brzu-
chu i bez używania rąk zlizać całą 
zawartość danonków z naczynia. 
Nasza klasa wytypowała do tego 
zadania cztery osoby, w tym mnie. 
Muszę przyznać, iż z pozoru nieco 
dziwne zadanie okazało się bardzo 
dobrą zabawą. Jednak zapłaciłem 
za nią wysoką cenę, albowiem mia-
łem całe włosy w waniliowym serku.

Kolejną konkurencją było jedze-
nie tajemniczej mazi. Na pierwszy 
rzut oka wyglądała jak Eliksir Wie-
losokowy z „Harry’ego Pottera”, 
co spowodowało raczej słomiany 
zapał do spróbowania tej dziwnej 
mieszanki. Z relacji „degustatorów” 
wynika, że było to połączenie musz-
tardy, keczupu, chrzanu i innych 
podobnych substancji. Pierwsza 
osoba podeszła do tego dzielnie 
i wróciła na swoje miejsce ze sło-
wami „nawet dobre”. Kolejna osoba 
też dała radę bez większych proble-
mów. Jednak trzeci uczeń miał już 
trochę więcej problemów, co było 
widać po tym, jak strasznie mu się 
trzęsły ręce. To chyba jednak nie 
było zbyt dobre.

Czwartą konkurencją było ka-
raoke. Na pierwszy ogień poszły 
dziewczyny. Zaśpiewały „Call me 
Maybe”. Muszę przyznać, że bar-
dzo dobrze im to wyszło. Pięknie 
zaśpiewały, a potem wróciły na 
miejsca. Następni byli chłopacy, i tu 
się zaczęły schody. Kiedy po chwili 
śpiewania piosenki „Facet to świnia” 
wyświetlało się słowo „okropnie”, 
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pan profesor Kaczanowski nie mógł 
opanować  śmiechu. Zresztą nie 
tylko on, ale właśnie takie sytuacje 
cementują klasę. Nie był to najlep-
szy „wykon” tego utworu, ale lepszy 
rydz niż nic.

Przeszliśmy do następnej Sali, 
gdzie zadaniem było wybieranie 
czegoś z talerzyka z wodą przy 
pomocy pałeczek. Było to dosyć 
trudne zadanie, co można było wy-
wnioskować po powolnym jego wy-
konywaniu, a wokół naczynia było 
pełno wody.

W sali nr 2 czekało na nas ko-
lejne zadanie do wykonania, czyli 
podawanie sobie jabłka zębami. 
Cała klasa stanęła w jednym dużym 
kole. Jednym z warunków był zakaz 
używania rąk. Pierwsza ochotnicz-
ka dostaje jabłko. Przekazuje owoc 
koleżance obok. Niestety, jabłuszko 
próbowało uciec, więc koleżanki po-
stanowiły pomóc dłonią. Ups... Coś 

nam nie wyszło, ale przynajmniej 
zaspokoiliśmy pierwszy głód, zjada-
jąc soczyste, słodkie jabłko.

Ostatnią konkurencją było mija-
nie słupków z piłką do kosza, a na-
stępnie podanie piłki do kolegi z kla-
sy. Co tu dużo wyjaśniać. Nie było 
żadnych szczególnych wydarzeń 
z tym się wiążących. Chciałbym 
jednak wspomnieć, że ktoś chyba 
postanowił wywoskować parkiet, 
bo podłoga była nieziemsko śliska. 
Zwłaszcza gdy się biegało z piłką 
w zwykłych butach codziennych.
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Gdy ukończyliśmy ostatnie za-
danie, mogliśmy się udać do auli 
na ogłoszenie wyników końcowych. 
Złożyliśmy uroczystą przysięgę, 
z której najlepiej zapamiętałem, że 
będę się uczył. Przynajmniej spró-
buję... W klasyfikacji generalnej 
najwięcej punktów zdobyła klasa 
1D. Gratulujemy! Po ogłoszeniu wy-
ników nastąpił czas, w którym trze-
ba się wyluzować, więc puszczono 
muzykę i rozpoczęła się dyskoteka.
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W imieniu klas pierwszych bar-
dzo dziękuję za zorganizowanie 
czegoś takiego. Dało nam to dużo 
radości i wiele wspomnień, które 
zachowamy przez długie lata.

Jędrzej Spychał

Dzień kota

W dniu 21 września 2012r. w na-
szej szkole miał miejsce „chrzest 
kotów”, czyli oficjalne przyjęcie 
uczniów klas pierwszych do grona 
ósemkowiczów.

Impreza organizowana była przez 
ubiegłorocznych zwycięzców - klasę 
2e. Na pierwszaków w kilku salach 
czekały znane starszym kolegom 
konkurencje, takie jak podawanie 
jabłka z ust do ust, karaoke hitami 
jak „Call me maybe” czy „Facet to 
świnia” oraz liczenie schodów, które 
były rachowane bardzo skrupulatnie. 
Na pytanie, czy schodek przy wej-
ściu do małej sali gimnastycznej też 
się zalicza, mogłem jedynie stwier-
dzić, że ponad dwa lata w tej szkole 
nie są gwarantem aż tak tajemnej 
wiedzy. W małej sali było kozłowanie 
piłką, które uważam za mało „upo-
karzające” jak na dzień kota. 

Nową konkurencją była niejaka 
papka Konrada. Polegała na tym, iż 
kilka osób z klasy miało skosztować 
tej osobliwej potrawy (licząc z jabł-
kiem i serkiem homogenizowanym, 
który będzie w dalszej części, to 
był to bardzo sycący „Dzień kota”). 
Z tego, co udało mi się dowiedzieć, 
w misce znajdował się kefir z kawą 
sypaną i papryką w proszku. Niektó-
rym ponoć smakował... 
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Uważam, że największym bra-
kiem na „koceniu” była absencja 
tzw. złotego kibla, z którego ucznio-
wie w poprzednich latach spijali 
mleko czy wylizywali nutellę. To 
była tradycja. Ciekawe, o ile ta sy-
tuacja była spowodowana ostatnią, 
głośną na cały kraj, sprawą chrztu 
w gimnazjum salezjańskim. W za-
mian 2e położyła talerzyki z ser-
kiem homogenizowanym na ziemi 
i 5 osób z konkretnej klasy w pozy-
cji jak do pompki miało za zadanie 
wylizać cały talerzyk z serka. Wszy-
scy walczyli dzielnie, co można 
było stwierdzić nie tylko po ustach, 
ale i nosach, brodach czy włosach 
uczestników.

W międzyczasie w tej samej sali 
malowano wąsy na kilka różnych 
sposobów, w zależności od uprzed-
nio wylosowanego przez klasę nu-
merka wąsa.

Po ukończeniu przez wszystkie 
klasy zadań w auli (nie na auli) ogło-
szono wyniki. Oto one:

Klasa 1D - 71 pkt.
Klasa 1A - 64 pkt.
Klasa 1B - 63 pkt.
Klasa 1C - 62 pkt.
Klasa 1E - 57 pkt.
Klasa 1G - 51 pkt.
Klasa 1F - 50 pkt.

Chciałbym pogratulować zwy-
cięzcom i przyszłym organizatorom 
- klasie 1D, tegorocznym organi-
zatorom - klasie 2E oraz każdemu 
uczestnikowi z osobna za odwagę 
i dzielne zniesienie „poniżenia”.

Tomasz Liberski

P.S. Dziękuję klasie 1B za rozgrzewanie 
parkietu do samego końca.
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to też nawiązanie do innych imprez 
kulturalnych tego typu, jak na przy-
kład Noc Muzeów.

Udział w Nocy Naukowców był 
całkowicie darmowy. Jak co roku 
istniała także możliwość rezer-
wowania przez Internet miejsc na 
niektóre pokazy. Choć samo zare-
zerwowanie wejściówki było trudne 
(rezerwacja na najciekawsze poka-
zy skończyła się po kilku minutach), 
to na pewno warte poświęconego 
czasu. Tradycją stały się też, nieste-
ty, problemy techniczne, na które co 
roku natrafiają organizatorzy pod-
czas rezerwacji. W tym roku rozpo-
częła się ona z ponadgodzinnym 
opóźnieniem. Osoby chcące się 
dostać na stronę internetową wy-
darzenia, musiały też dosyć długo 
czekać na informację o przełożeniu 
godziny otwarcia rezerwacji.

Wrzesień pożegnał nas do-
syć ciepłymi dniami jak na tę porę 
roku. Takie było także popołudnie 
28.09.2012.

W to słoneczne popołudnie setki 
poznaniaków odwiedziły wybrane 
poznańskie uczelnie. Już po raz 
szósty w naszym mieście odbyła 
się Noc Naukowców. Co wydaje 
się oczywiste, nie zabrakło na niej 
uczniów naszej szkoły.

Nazwa wydarzenia może być 
myląca dla wielu osób. Dlaczego? 
Pierwsze pokazy Nocy Naukowców 
rozpoczęły się już o godzinie 16:00, 
a po 22:00 odbywały się już tylko 
nieliczne z nich. Noc Naukowców 
odbyła się tak naprawdę za dnia. 
Skąd zatem pochodzi jej nazwa? 
Jest ona na pewno związana z od-
bywającymi się tego dnia w całej 
Europie imprezami popularnonau-
kowymi pod wspólnym hasłem: 
Researchers’ Night. Być może jest 
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Wśród wielu zalet rezerwowania 
miejsc na pokazach, takich jak brak 
konieczności czekania  w długich 
kolejkach, jest także pewność, że 
pokaz się odbędzie. W przypadku 
pokazów ze wstępem wolnym nie 
było to takie pewne, o czym mo-
gły się przekonać osoby idące na 
wykład pt. „Tajemnice mikroproce-
sorów”, który miał się odbyć w bu-
dynku wydziału elektroniki i teleko-
munikacji Politechniki Poznańskiej.

Na Politechnice odbyło się jednak 
wiele ciekawych pokazów i warszta-
tów. Na pewno warto tu wspomnieć 
o „Laboratorium Q”, czyli mobilnym 
centrum dowodzenia. Także w tym 
roku można je było zwiedzić pod-
czas Nocy Naukowców pomimo 
problemów mogących być świet-
nym przykładem na aktualność 
praw Murphiego (jak na przykład 
niewyjaśniona awaria dwóch płyt 
graficznych (no chyba kart - dop. 
J.K.) w dniu pokazów, po kontroli 
wykonanej dzień wcześniej, która 
nie wykazała uszkodzeń). Samo 
centrum jest naszpikowane nowy-
mi technologiami, często niespo-
tykanymi w żadnym innym miejscu 

w Polsce. Osoby w nim pracujące 
mają do dyspozycji także samoloty 
bezzałogowe, między innymi z ka-
merami termowizyjnymi.

Tak jak w zeszłym roku Festi-
wal Wysokich Napięć był jednym 
z najciekawszych pokazów.  W la-
boratorium można było zobaczyć 
widowiskowe doświadczenia pod 
wysokim napięciem. Chętni mo-

gli także przekonać się na własnej 
skórze, że samo tarcie pomiędzy 
powierzchnią buta a nawierzch-
nią może spowodować wytwo-
rzenie się niewielkiego napięcia. 

Pomimo kilku niedociągnięć te-
goroczna Noc Naukowców zakoń-
czyła się pełnym sukcesem. Na 
pewno warto w niej uczestniczyć 
także za rok.

Maciej Uniejewski
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Archiwalne numery „Ośmmiornicy” 
w formacie PDF wolnym od zabezpie-
czeń (DRM-free) dostępne są pod ad-
resem:

osm.surfaceproject.pl

Odnośnik do archiwum został rów-
nież dodany na stronie naszego liceum 
(w panelu „Organizacje szkolne”). Poni-
żej został umieszczony kod QR (dwu-
wymiarowy kod kreskowy), który po 
zeskanowaniu przekierowuje bezpo-
średnio do archiwum „Ośmiornicy”.

http://osm.surfaceproject.pl
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O szkole
Twórczość

Dzwonek dzwoni, lekcji start.
Co mnie spotka? Pech? Czy fart?

Każdy mruczy  tak do siebie.
Jeden wciąż w plecaku grzebie,

Drugi sprawdza już godzinę
I ma bardzo kwaśną minę.
Trzeci zapatrzony w okno
Śledzi, jak ulice mokną.

Czwarty kończy swe śniadanie,
Gdyż czuje w brzuchu okropne ssanie.

Piąty huśta się na krześle,
Szósty komuś liścik prześle,
Siódmy już na ławce zasnął,

Ósmy wyszedł, drzwiami trzasnął.
Wszystko to tak długo trwało,
Pewnie czasu już zbyt mało,
By rozpocząć nowy temat:

Określ, podaj, opisz schemat...
Już plecaki swe pakują,

Zapach przerwy blisko czują.
Już wolności plan uknuty,

Lecz minęły... dwie minuty!
Dwie minuty, a jak wieczność.

Taka szkoły straszna sprzeczność.
No to dziś do odpowiedzi...
Poprosimy... kto tam siedzi?

No tam, w kącie, tam najdalej?
Chodź po piątkę, chodź, zaszalej!

Ależ Panie Profesorze,
Toż to tak być nie może.

Właśnie chciałem podnieść ręce,
By zapobiec tej udręce,

By zgłosić nieprzygotowanie,
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Bo wczoraj miałem głowy urwanie!
Dom posprzątać sam musiałem,
Z psem też trochę pobiegałem,
Babcia wpadła w odwiedziny,
Wszystko to nie z mojej winy!

Gdy się wziąć za lekcje chciałem,
Głowa mi spadła, do rana pospałem.
Tak więc proszę mój ból zrozumieć,

Na jutro będę na pewno umieć!
Przykro mi bardzo młody kolego,

Lecz nic Cię nie zbawi od niedostatecznego!
Tak to bywa już w tej szkole,

Że są dole i niedole...

Maja Mazurek

Szkoła

GIMBUSY WSZĘDZIE GIMBUSY… obco się czuję,
lecz zaraz! Oni są młodsi i ja tu autorytetem!

Myślą, że wiedzą wszystko… Lecz szkoła ich popsuje,
bo za chwilę nauczyciel wpadnie tu z wielkim impetem!

Kartki wyciągamy, piszemy sprawdzian, do mapy proszę!
Co tu tak cicho? Mówicie do mnie, to jest proste, ja pomogę!

Ciągle bambus, ciągle liczby... Ósemka zmienia ludzi…
Adaś polonistki zachwyca swym talentem, 

chyba się w Tobie wieszcz nie obudzi?!
Myślę sobie 19... Przed oczyma mam Mordor…

Tam siedzi postrach z cienką kredą w ręce, 
wszak zginiemy tu w wielkiej męce… 

STOP tej przedziwnej udręce!(?)
Nasz profil mówi – „klasa matematyczna”,
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lecz Ona temu zaprzecza, wciąż uważa swoje…
Matematyka? Ha.Ha.Ha. Grupa historyczna!

Lecz nie czekają Was żadne wielkie podboje…
Jesteśmy w Polsce! Mówcie po polsku! Żadna „koma”!

Zadania robimy zusammen do kupy nogami… i rękoma!

Prof. XYZ to ten szatan z SIÓDMEJ klasy…
Słychać wrzask palonych ciał po kartkówce,

na polskim wtedy kuli się nawet Prof. Posadzy,
bo nadal nikt nic nie wie o tej błonie - śluzówce!

Piłsudski to nikt, my mamy Kaczana!
Brunetki, ciemne oczy mają lepiej,

nawet po wf-ie z samego rana!
Piekło? Tam się mówi po niemiecku!
My tam trafimy po wielkim mordzie,

Słownika tam nie znajdziesz po omacku…
Der die das „tak jest szatanie - nasz Lordzie!”
Samochody postrachów przed szkołą stoją,

oni czują się wspaniale! Cudownie! - Jak kaci…
I nikt tu dla nas prawdziwą i miłą ostoją!

Notatki róbcie, matura blisko – mało kto nam radzi…

Każdy przez to kiedyś przeszedł. Każdy – wybraniec,
nikt inny nie zrozumie, że przeżyć tu to wyczyn niemały,

wszyscy jesteśmy wielcy, choć myślimy o sobie „skazaniec”.
Czeka nas jeszcze trochę czasu razem, kto wytrwa – zwycięzca!
Porażek Dyrekcja nie toleruje, bo ta szkoła jest dla wytrwałych.

Już od 8 rano w ósemce zaczyna się udowadnianie honoru oraz męstwa
lecz po wyjściu cieszymy się z sukcesów i tych dużych, i tych małych…

Zuzanna Burlaga
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[P]ani prof. J. Horla:
 
Podczas lekcji na temat rachunku 
prawdopodobieństwa i pojęcia pier-
wotnego:
[P] – Co to jest Proxy Error?
[U] – Pojęcie pierwotne.

[P]ani prof. K. Jankowska:

[P] – Nie używamy telefonów ko-
mórkowych na lekcji.
[U] – Praktycznie rzecz biorąc, to nie 
jest telefon...

[P]ani prof. H. Posadzy-Tomczak:

Podczas zajęć koła z języka polskiego:
[P] – Wy myślicie logicznie, a ja chcę 
wam pokazać, jak będą myśleć eg-
zaminatorzy.

P. prof.  do ucznia, który powtarza za-
dane wcześniej pytanie:
[P] – Czy wy mnie słuchacie?
[U]  – No ja nie wiem…

Lekcja wok-u z P. prof. H. Posadzy-
-Tomczak. Nagle z końca sali słychać 
śmiechy:
[P] – Co się śmiejesz?! Ty masz się 
mnie bać!

Lekcja w sali nr 3, uczeń referuje i po-
pełnia błąd składniowy.
P. prof., która siedzi między uczniami:
[P] – Składnia!
Uczeń sądzący, że to jedna z jego ko-
leżanek:
[U] – Sama jesteś składnia!
Cała klasa pokłada się ze śmiechu, 
na co wchodzi P. dyr. M. Grefling, rzu-
ca zdziwione spojrzenie, ale mówi: 
[D] – Mam nadzieję, że to nie ze 
mnie.

Cytaty z lekcji
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Humor

Z cyklu codecrap
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