
 

OŚMIORNICA PAŹDZIERNIK 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OŚMIORNICA PAŹDZIERNIK 2018 
 

 

Szanowne Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły, Koleżanki 

i Koledzy, 

z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej redakcja „Ośmiornicy” życzy 

wytrwałości i zapału w przekazywaniu wiedzy, sukcesów zawodowych                        

i uczniowskich oraz uśmiechu na każdy ponury, jesienny dzień. 

redakcja „Ośmiornicy” 
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Nasz pierwszy raz 

 

Dnia 21 września bieżącego roku uczniowie klas pierwszych Ósemki udali się 

razem na prawdziwą wyprawę! Musieli zmierzyć się z wieloma trudnymi 

zadaniami niczym na prawdziwej szkole przetrwania.  

Już wczesnym rankiem, kwadrans po siódmej, pierwszoklasiści zebrali się przy 

szkole. Każda klasa miała przypisany swój kolor, dzięki któremu z daleka można 

było ich rozpoznać. Po upewnieniu się, że wszyscy są, autokarami udali się do 

Śmiełowa. Chociaż podróż trwała tylko półtorej godziny, nie przeszkadzało to, 

aby dobrze zintegrować się z drugą klasą oraz razem zaśpiewać największe 

przeboje muzyczne ostatnich lat.  

Gdy dojechali do  pierwszego celu wycieczki, czyli Muzeum Adama 

Mickiewicza, wszyscy klasami udali się na zwiedzanie. Podziwiając eksponaty, 

uczniowie wykonywali zadania z karty pracy.  

Po wizycie w muzeum pierwszoklasiści mieli okazję obejrzeć park Adama 

Mickiewicza oraz wykonać pamiątkowe zdjęcia. Gdy wszyscy się zebrali, udali 

się do kolejnego celu wycieczki, czyli Żerkowa, gdzie odbyła się cześć rozrywka 

wycieczki. Zanim jednak rozpoczęły się zabawy integracyjne, uczestnicy mogli 

skosztować potraw z  grilla.  

We wspólne zabawy zaangażowali się wszyscy uczestnicy. Klasy rywalizowały 

ze sobą w wielu konkurencjach, takich jak chodzenie trójkami na nartach, 

integracyjne układanie wieży z klocków, gra w bierki o rozmiarze XXL czy jazda 

gokartem. Pierwszoklasiści rywalizowali do samego końca, lecz trzeba było 

wyłonić zwycięzcę – klasę najlepiej zintegrowaną. Wszystkie klasy 

z niecierpliwością czekały na ogłoszenie wyniku. Ostateczny pojedynek rozegrał 

się, jak to w życiu z reguły bywa, pomiędzy czernią a bielą, pomiędzy MKĄ (1B) 

oraz FKĄ (1C). Tym razem to czerń zwyciężyła i matematyczna klasa przerwała 

passę zwycięstw poprzednich klas „C”.  

Po podsumowaniu rozpoczęła się dyskoteka pod gołym niebem. Chociaż na 

początku zainteresowanie nie było zbyt duże, to po prezentacji ciekawego tańca 

– „skrzypka”-  przez jednego z uczniów (czyli moją skromną osobę) do grona 

imprezujących zaczęły dołączać kolejne osoby. Do wspólnej zabawy dołączyła 

także część nauczycieli, z Panią Dyrektor Kin na czele.  

Zabawa trwała do późnego wieczoru, ale wszystko co dobre kiedyś musi się 

skończyć i nadszedł czas, aby rozbrzmiała ostatnia piosenka – „We are the 
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champions” zespołu Queen. Ta piosenka będzie naszym motywatorem 

do codziennej pracy i przyjaźni, aby zostać mistrzami, razem, jako Ósemka. 

W drodze powrotnej, po tak udanej integracji, nie mogło zabraknąć autokarowych 

śpiewów i głośnej rozmowy. Gdy autokary zaparkowały przed szkołą, przyszło 

pożegnać się z nowymi przyjaciółmi, aby w poniedziałek spotkać się w szkole, 

już po zakończeniu tzw. okresu ochronnego.  

 

Bartosz Wojciechowski, klasa 1C 
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„Auschwitz jako ostrzeżenie” 

warsztaty ks. dra Manfreda Deselaersa 

21.09.2018 r. klasa II E wzięła udział w warsztatach zatytułowanych ,,Auschwitz 

jako ostrzeżenie” prowadzonych przez ks. dra Manfreda Deselaersa – 

wiceprezesa Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu w Oświęcimiu i członka 

Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Podczas warsztatów uczniowie 

zmierzyli  się z próbą znalezienia odpowiedzi m.in. na to, jaką perspektywę 

po Auschwitz daje chrześcijańska etyka i jaką rolę pełni w tym Kościół katolicki, 

jak budować dialog między narodami dotkniętymi Holokaustem, jak żydowska 

tragedia ma być częścią polskiej chrześcijańskiej perspektywy po Auschwitz. Ks. 

dr przybliżył klasie sposób postrzegania Holokaustu przez Żydów i Niemców. 

 Następnego dnia Aleksandra Oto, Konrad Karpezo i Miłosz Śmigielski pod 

opieką Pani profesor Hanny Posadzy-Tomczak udali się na zajęcia zorganizowane 

w ramach XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, aby zaprezentować sformułowane 

wnioski. Tym razem, oprócz Ks. Manfreda Desalaersa, prelekcję wygłosiła 

dr Joanna Barcik – adiunkt Katedry Filozofii Religii Papieskiego Uniwersytetu 

Jana Pawła II w Krakowie. Osoby biorące udział w warsztatach zostały 

podzielone na grupy, w których opracowywały teksty mające pomóc 

w odnalezieniu odpowiedzi na pytania przewodnie warsztatów. Po opracowaniu 

tekstów uczestnicy przeszli do swobodnej dyskusji, która zaowocowała 

szczególnie ważnym, lecz pozornie oczywistym wnioskiem dotyczącym dialogu 

o Auschwitz między różnymi wspólnotami, próby zrozumienia tego, jak wielką 

tragedią był Holokaust oraz jak rozumieją tę tragedię inne nacje. Oczywiście 

chodzi o wiedzę, bez której nie ma mowy choćby o próbie podejmowania tak 

trudnych tematów. Wiedzę, która musi być oparta o rzetelną literaturę 

i doświadczenia osób, byłych więźniów obozów koncentracyjnych. 

Dyskusja zaowocowała także refleksją na temat polskości, polskiego Kościoła 

i polskiego chrześcijaństwa, i pozostawiła niedosyt – ze względu na ograniczenia 

czasowe. 

Miłosz Śmigielski, kl. II E 
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Adasie 2018 

Każdego roku, 14 października, obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji 

Narodowej. Ta data nie jest przypadkowa - upamiętnia rocznicę powstania 

Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona 14 października 1773 roku. 

Z okazji tzw. Dnia Nauczyciela Szkolna Rada Uczniowska pod opieką P.prof. 

Aleksandry Radziszewskiej, jak co roku, zorganizowała wyjątkowe wydarzenie – 

Galę Adasiów. Podczas tej uroczystości uczniowie chcieli wyrazić szczególne 

podziękowania dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i wszystkich Pracowników 

szkoły. 

W wyniku głosowania zostali wytypowani nauczyciele, którzy w pewien sposób 

łączyli się z motywem przewodnim gali – tematyką filmową. Szkolna Rada 

Uczniowska wybrała łącznie dziewięć kategorii, dziewięć różnych filmów, 

dziewięciu wyjątkowych bohaterów, których odzwierciedlenie możemy zobaczyć 

wśród profesorów. Zostały przygotowane także scenki filmowe, które łączą 

w sobie wybitne produkcje z równie ciekawą codziennością. 

Uroczystą galę poprowadzili Jędrzej Konieczny i Marta Cieślak. Pierwszą 

kategorią była American Beauty, czyli wybór szkolnego miss i mistera elegancji. 

Głosami uczniów w tych kategoriach statuetkę nieskończoności otrzymali: 

P. prof. Aneta Cierechowicz oraz P. prof. Bogusław Rosołowski. Nie zabrakło 

także Mamy muminka, którą została P. prof. Wiesława Wolniak. Skoro wybrana 

została osoba opiekuńcza, to koniecznością było wytypowanie prawdziwego 

mentora – naszego Johna Keatinga, czyli bohatera filmu „Stowarzyszenie 

Umarłych Poetów”. W tej kategorii zwyciężyła P. prof. Małgorzata Borczyńska.  

Kolejna nagroda trafiła do mistrza dowcipu, który niczym Jaś Fasola potrafi 

rozbawić do łez. Tę statuetkę zdobył P.prof. Paweł Saneluta. W naszej szkole 

szczególną uwagę zwraca się na osoby, które są obdarzone talentami 

humanistycznymi, profesorowie, którzy opowiadają zawsze i wszędzie niczym 

Forest Gump. Tu jednak nie było zaskoczeń – nagrodę prawdziwego erudyty 

otrzymał P. prof. Juliusz Kaczanowski. 

Uczniowie nagrodzili także nauczyciela wyjątkowo kreatywnego. Osobę, która 

zrobi wszystko, aby lekcje zostały w pamięci uczniów na zawsze. W tej kategorii 

zwyciężyła P. prof. Iwona Nowińska-Karoń. Nadszedł także moment, aby 

uhonorować prawdziwą ekspertkę. Profesjonalistkę, która poradzi sobie z każdym 

zadaniem. Tę nagrodę otrzymała P. prof. Katarzyna Dukat.  
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Chociaż każdy z ósemkowych nauczycieli jest mistrzem w swoim fachu, to wśród 

nich zawsze jest ten jeden – agent 008 – najlepszy z najlepszych. W tej kategorii 

zwyciężył P. prof. Juliusz Kaczanowski. 

Ostatnia nagroda to tak zwany Adaś Specjalny. Wręczany jest, z inicjatywy 

Szkolnej Rady Uczniowskiej,  nauczycielowi, który szczególnie pomógł 

w realizacji działań samorządu. Tę nagrodę otrzymała      P. dyrektor Danuta Kin.  

Po wręczeniu nagród głos zabrał P. dyrektor Marek Grefling, który jak zawsze, 

w swoim niepowtarzalnym stylu, podziękował uczniom za życzenia i organizację 

gali. Pan dyrektor podziękował także wszystkim nauczycielom szkoły za ciężką 

pracę. Szczególne zwrócił się także do pracowników szkoły, których na co dzień 

nie widać, ale to właśnie dzięki nim wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku.  

Dzień Edukacji Narodowej w Ósemce jest także okazją do spotkania wszystkich 

nauczyciel  i pracowników szkoły, zarówno byłych jak i obecnych. Po uroczystej 

gali wszyscy goście zostali zaproszeni na część artystyczną oraz bankiet. 

Czternasty października jest dniem, w którym uczniowie i nauczyciele składają 

sobie życzenia i dziękują sobie nawzajem, bo przecież Dzień Edukacji Narodowej 

to nasze wspólne święto 

Bartosz Wojciechowski, klasa 1C 
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Recenzja  spektaklu „Przedwiośnie” 

 

Na ostatniej lekcji języka polskiego miałem okazję obejrzeć nagranie 

przedstawienia pt. „Przedwiośnie” (adaptacji powieści „Przedwiośnie” Stefana 

Żeromskiego), które zostało wystawione 28.09 w VIII LO                            

w Poznaniu przez uczniów szkolnego koła teatralnego. 

Za największą zaletę spektaklu uważam dobór aktorów i ich znakomitą grę. Na 

wyróżnieni  z pewnością zasługuje odtwórca roli Cezarego Baryki – Maurycy 

Pietrzak. Można powiedzieć, że zagrał wręcz wybitnie. Jego pełne zaangażowanie 

widać było przez cały czas trwania przedstawienia. Niektórzy aktorzy jednak nie 

włożyli w grę tyle serca co Maurycy i choć mimo tego, że zaskoczył mnie ogólny 

poziom gry aktorskiej, to uważam, że można było poprawić to i owo. Natomiast 

jeśli chodzi              o scenografię, rekwizyty i kostiumy, to, jak na warunki 

szkolne, nie mam do czego „się przyczepić”. Nie było wrażenia pustki, wszystko 

wydawało się być na swoim miejscu i niczego nie brakowało. Z drugiej strony, 

nie było zbyt dużo elementów odwracających uwagę widza od wątku głównego. 

Stroje również idealnie pasowały do klimatu sztuki, a nawet pomagały go 

stworzyć. Niewątpliwie były dobierane              z niezwykłą starannością. 

Przechodząc do samej akcji, muszę przyznać, że nie był to spektakl utrzymujący 

widza w ciągłym napięciu, ale z pewnością nie był zbyt nudny. Co prawda, 

niektóre momenty rzeczywiście odrobinę się dłużyły, ale w końcu nie była to 

adaptacja powieści przygodowej, a dramatu politycznego. Monotonny wstęp 

i problemy techniczne z dźwiękiem to jedyne elementy, które mogły nie podobać 

się widzom oglądającym nagranie. 

Osobiście uważam, że oglądanie nagranego spektaklu nie ma sensu, gdyż kamera 

nie jest w stanie ogarnąć całej sceny, ani uchwycić cichych dialogów. Po tym, co 

zobaczyłem na nagraniu, nie jestem w stanie obiektywnie ocenić wystawionej 

sztuki, ale zazdroszczę tym, którzy mieli okazję obejrzeć ją „na żywo”. 

Krzysztof Adamczyk, II G 
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ÓSEMKOWE SATYRY 

„Gadżeciarz” 

 

Kocha nowości, wielbi bez pamięci. 

Wszystko co ładne, najlepsze i drogie. 

Każda nowinka niezwykle go nęci. 

Za innowacje – gotów skoczyć w ogień! 

 

Więc najpierw smartfon; telefon wspaniały. 

To nic, że stary jeszcze dzwonić może. 

Jest nowy model! Błyszczący, niemały, 

Trzeba go kupić! Mieć zaraz, daj Boże! 

 

Potem komputer, co pamięć ma większą, 

I kilka ramów w ofercie dodano. 

Ekran ogromny i dysk pojemniejszy. 

Trzeba wymienić – w domu stary klamot. 

 

Po komputerze pora na samochód. 

Znów model nowy, lakier świeci w oczy. 

Sąsiad go ujrzy na podjeździe domu, 

Serce mu z piersi mało nie wyskoczy. 

 

Jest nowe auto. I sprzęt, i zegarek. 

Pora, by willę nareszcie wymienić. 

W lepszej dzielnicy, na nieomal pałac. 

Wszyscy dokoła powinni zzielenieć. 
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Albo nawet zżółknąć. Z zazdrości rzecz jasna. 

Że tak zamożny, i że taki modny. 

Że w takie nowe przedmioty obrasta, 

I wiedzie żywot tak bardzo wygodny. 

 

Cieszy go wszystko. I bardzo schlebiają 

Podziwu błyski w oczach otoczenia. 

Nie może tylko odgadnąć, dlaczego 

Kochana żona rzekła: „Do widzenia!” 

Magdalena Polacka , II E  
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           „Satyra prawdę mówi, względów się nie wyrzeka, 

Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka” 
 

Satyro! Satyro! Cóżeś ty za pani, 

Że boją się ciebie i duzi i mali. 

Każdy się osądu twego boi, 

Choć nie zawsze czyni, jak człowiekowi przystoi. 

Wolno się dzieciom bawić i młodzieży szaleć, 

Lecz czy wolno naszą Ojczyznę kalać? 

Nie uznawać zasług, szkalować co było, 

Chociaż się samemu wiele nie zrobiło? 

Wadzić przyjaciół, rodziny rozdzielać, 

Doprowadzać do ruiny, zamiast coś budować? 

Zmieniać historię, pisać w nowych słowach, 

Dopasować do myśli krążących po głowach? 

Z Sądami Najwyższymi za bary się brać 

I niszczyć wolność, i postrach siać? 

Nie wolno! A jednak tak się dzieje. 

I jak pisze Krasicki Ignacy: 

„Padnie taka budowla, gdzie grunt nie jest stały”. 

Dlatego należy „stan kraju ustanowić trwały”, 

Odmienić obyczaje i zabrać się do wspólnej pracy. 
 

Martyna Góralczyk, II E 
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Uroczyste nadanie nazwy skwerowi przy gminie 

żydowskiej 

18. października br. odbyło się uroczyste nadanie nazwy skwerowi przed gminą 

żydowską w Poznaniu, pomiędzy ulicami Garbary, Małe Garbary i Stawną. 

W delegacji naszej szkoły na tę uroczystość udali się: Pan dyrektor Marek 

Grefling, Pani prof. Hanna Posadzy oraz pięcioro uczniów z klasy 2e.  

Od czwartku skwer przed poznańską gminą żydowską, oficjalnie, nosi imię Ireny 

Sendlerowej – niezwykłej kobiety, która podczas II wojny światowej ratowała 

żydowskie dzieci. „Ależ ja nic takiego nie zrobiłam” – powtarzała Sendlerowa, 

a jednak tysiące żydowskich dzieci  zawdzięczały Jej życie. Właśnie za tę 

nieprawdopodobną działalność, odznaczona wieloma orderami, bohaterka ma 

swój skwer w Poznaniu. 

Swą obecnością uroczystość zaszczycili senatorowie, posłowie, a także prezydent 

Poznania, Pan Jacek Jaśkowiak oraz przewodnicząca gminy żydowskiej naszego 

miasta – Pani Alicja Kobus, wyrażająca wdzięczność radnemu Rady Miasta 

Poznania Tomaszowi Wierzbickiemu za tę wyjątkową inicjatywę. 

Tego dnia nastąpiło oficjalne odsłonięcie  tablicy upamiętniającej, którego 

dokonał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak wraz z odznaczonymi tytułem 

Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – Lucjanną Kuźnicką i Jadwigą 

Szczeszak. 

Uroczystość prowadziła młodzież licealna, co świadczy o tym, że młode 

pokolenie nie zapomniało postaci Sendlerowej, będącej wzorcem 

do postępowania we współczesnym świecie. Spotkanie uświetniła swoim 

śpiewem zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej. 

Było to krótkie, lecz wartościowe spotkanie. Szczególnie my, młodzi, mogliśmy 

dużo  skorzystać. Jak mówił prezydent Poznania, J. Jaśkowiak:  

"Nadal potrzeba ludzi o nonkonformizmie Ireny Sendlerowej, wrażliwych 

i empatycznych, którzy - na przekór wygodnemu zobojętnieniu - będą działać dla 

tych zepchniętych dziś na społeczny margines. Nadal potrzeba ludzi, którzy 

z uporem maniaka będą powtarzać przytoczone już tu dzisiaj słowa - ludzie są 

dobrzy bądź źli. Pochodzenie, wyznanie, światopogląd - nie mają znaczenia" 

oraz Pani Alicja Kobus, która przytoczyła ważne słowa samej Sendlerowej: 

"Gdy ktoś tonie, to mu trzeba podać rękę." 

Jagoda Nowacka, II E 
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„Polacy i Gruzini – dalecy, a jednak bliscy. 

Polskie i gruzińskie drogi do niepodległości.” 

To hasło towarzyszyło nam przez kilka ostatnich, ósemkowych dni. 25.10.2018r. 

w auli naszej szkoły odbyła się gala, która „rozjaśniła co nieco” w naszych 

głowach. 

Miała charakter bardzo uroczysty, przyjęliśmy naszych gości (wśród których 

znaleźli się uczniowie i nauczyciele z wymiany polsko-gruzińskiej, 

przedstawiciele miasta Poznania i Kutaisi i inni znamienici goście) z jak 

największą starannością. O uroczyste przywitanie zadbał Pan dyrektor Marek 

Grefling, z pomocą Pani profesor K. Wydorskiej, która dopilnowała, aby każde 

słowo było zrozumiałe dla naszych gości tłumacząc jego słowa na język angielski. 

Spotkaniu zdecydowanie przewodziła myśl: „dalecy, a jednak bliscy”. Nie od dziś 

wiadomo, że muzyka łączy ludzi, dlatego stanowiła jego bardzo ważną część. 

Najpierw wysłuchaliśmy dwóch uczniów – najpierw z Gruzji, następnie z Polski 

– którzy zaprezentowali się w utworach na fortepianie. W całej auli rozniosły się 

dźwięki instrumentu i oczarowały wszystkich obecnych. 

Następnie przemawiali goście z Gruzji i z Polski. Usłyszeliśmy wiele miłych 

słów. Każdy starał się podkreślić przyjaźń, jaka powstała między naszymi 

państwami. Z każdego przemówienia biło ciepło i radość. Łączy nas nie tylko 100 

lat niepodległości, ale również ludzkie relacje. 

Na scenie pojawił się Temur Dzidziguri, artysta z Gruzji. Przywitał obecnych na 

sali… po polsku! Wywołało to wspólne westchnienie zachwytu polskiej części 

widowni. Ale nie to stanowiło istotę występu. Artysta chwycił za gitarę 

i przedstawił nam dwa gruzińskie utwory. Ta muzyka ma swój niezwykły klimat, 

jest zdecydowanie inna od tego, czego słuchamy na co dzień w radiu, a spokój 

i pasja, z jaką śpiewał Temur Dzidziguri, sprawiły, że zamilkła cała sala. 

W trakcie gali nie zabrakło wykładów historycznych. W końcu droga do 

niepodległości stanowi bardzo ważną część historii obu państw. Najpierw 

wysłuchaliśmy Pana profesora Jarosława Burchardta, a następnie trzech uczniów 

z klasy 2b. W trakcie wykładów wspominano wielkich przywódców, ale                       

i artystów – Mickiewicza i Roustaveliego. Rozstrzygnięto również konkurs 

kaligraficzny: polscy uczniowie cytowali Roustaveliego, a gruzińscy - 

Mickiewicza. Każdy uczestnik włożył w swoją pracę wiele wysiłku. Jak się 

okazało, jury nagrodziło wszystkich - i słusznie, ponieważ kaligrafie zostały 

wykonane bardzo starannie. Nie był to jednak koniec poetyckich wątków. 

Artystyczną część gali rozpoczęło dwoje uczniów z Gruzji, którzy wyrecytowali 

fragment utworu Adama Mickiewicza w ich ojczystym języku. Na twarzach 
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gruzińskiej części widowni rysowała się duma, natomiast polskiej - podziw 

i ciekawość. Recytacja wśród takiej publiczności nie należy przecież do prostych, 

a język gruziński brzmi dla Polaków bardzo specyficznie. 

Po recytacji przyszedł czas na wspaniałe występy gruzińskich uczniów, którzy 

dzięki barwie swoich głosów oraz dźwiękom gitary stworzyli w auli niesamowity 

klimat. Nastrój ten podtrzymały dwie uczennice naszej szkoły, wykonując 

najlepsze polskie utwory, m.in. piosenki Anny Jantar. Towarzyszył im równie 

nastrojowy dźwięk fortepianu. 

Po występach przyszedł czas na lekcję o kulturze Gruzji, przeprowadzoną 

z ogromną pasją i swobodą przez Keti Khachiashvili. Keti ma dopiero 14 lat, 

a występowanie przed taką publicznością, w dodatku w języku angielskim, nie 

stanowi dla niej najmniejszego problemu. Potrafi mówić bez końca! 

Swoje przemówienie wygłosiła również Pani profesor Katarzyna Wydorska - 

główna inicjatorka wymiany między Polską a Gruzją, która podczas przemowy 

jeszcze raz podkreśliła, jak duża więź łączy oba kraje. 

Tradycją Ósemki jest, że każdą uroczystość rozpoczyna i kończy Pan dyrektor, 

który i tym razem postarał się o dobre zakończenie. Każdy mógł dokładnie 

zrozumieć jego wypowiedź dzięki tłumaczącej na angielski Pani K. Wydorskiej. 

Gala poszerzyła naszą wiedzę zarówno pod względem historycznym jak 

i kulturowym. Mimo trzydziestominutowego opóźnienia każdy gość wyszedł 

z auli z uśmiechem na twarzy. Było to niecodzienne przeżycie. W końcu okazja 

do wysłuchania gruzińskich utworów na żywo nie zdarza się często. Spotkanie 

przypomniało nam o wielu ważnych historycznych wydarzeniach 

i pozwoliło  zrozumieć, dlaczego Polacy i Gruzini są ,,dalecy, a jednak bliscy”. 

 

 Gabriela Filip i Marta Balwińska z klasy 2e 
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Jak błękitna fala 
 
Jak błękitna fala, czasem broni ducha, 
Raz się pieni wielce, raz spokoju szuka. 
 
Choć niektórzy już wcale wierzyć w nią nie chcą, 
Marynarze ją widzą; wielką i wieczną. 
 
Bo wystarczy wiedzieć, jak powinna wyglądać, 
By zatopić statek, co broni niedobra. 
 
Ta jedna jedyna, prawdziwa lub nie,  
Kto ją widział, wierzy, kto już wierzy... 
Ten wie. 
 

 
Miniatura rozważań rozległych 
 
Świat ludzkich istnień 
Pogrążony w rytuale trwałych niedoskonałości, 
Bo choć człowiek rozumny, poważny, 
To czymże się różni od istnień innych, „nieważnych”? 
I przyprawia mnie o rozpacz  
Ten afront wobec istnień małych, nie tak wielkich; 
Jak o sobie myśli człowiek, choć to wciąż usterki. 
 

  

Michalina Grześkowiak 
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