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Złota polska jesień... Po wakacjach wróciliśmy do szkoły, zderzyliśmy się z zupełnie nowym             
sposobem funkcjonowania w jej murach. Wiele się tu zmieniło, tak samo jak wiele zmienia              
się wokół nas. Liście żółkną i czerwienieją, opadają z drzew, ze zdziwieniem stwierdzamy,             
że jest zimniej i ciemniej, niż tak niedawno było... Znowu wróciliśmy na nauczanie zdalne,              
znowu musimy radzić sobie z materiałem, siedząc w domu... Jakby tego było mało, zmieniła              
się też redakcja naszej szkolnej gazetki. Od starszych koleżanek, które w czerwcu opuściły             
mury Ósemki ze świadectwami absolwenckimi „Ośmiornicę” przejęliśmy my – uczniowie          
klasy 2cG. Oddając w Wasze, drodzy Czytelnicy, ręce pierwszy stworzony przez nas numer,             
życzę Wam przyjemnej lektury Kroniki Ósmego Liceum. 

Józef Owecki, 

redaktor naczelny 
  

3 



OŚMIORNICA 

 

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy VIII Liceum Ogólnokształcącego! 

 

Wszystkie pokolenia uczniów przy okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękowały swoim          
nauczycielom za ich obecność i pracę, zauważając słusznie, że bez nich istnienie szkoły             
byłoby niemożliwe. My możemy powiedzieć to z jeszcze większym przekonaniem. Gdyby nie            
Wasze zaangażowanie w funkcjonowanie Ósemki w trudnym dla nas wszystkich czasie           
pandemii, nigdy nie bylibyśmy w stanie przejść kolejnego etapu ścieżki wiedzy. Nie była to              
i nie jest łatwa droga: poza zwykłymi przeszkodami, jak brak czasu czy liczne zajęcia             
i zainteresowania, pojawiły się inne: zagubione adresy spotkań online, problemy         
z internetem czy mikrofonami, najróżniejsze sposoby komunikacji, z których jednak żaden          
nie mógł zastąpić siedzenia w ławkach Ósemki, słuchania Was, rozmów z Wami. Wszystkim             
nam było i jest trudno. 

Ale udało się! Przebrnęliśmy przez kilkumiesięczne nauczanie zdalne i wróciliśmy do           
szkoły. Oczywiście, nadal nie jest łatwo – pewnie będzie dopiero, gdy nadejdą letnie             
wakacje. Ale nawet pomimo tego, że koronawirus znów zmusił nas do powrotu do nauczania              
zdalnego, możemy być pewni, że z takimi nauczycielami jak Państwo damy radę! 

 

Dziękujemy, że jesteście! 

 

Najlepsze życzenia składamy również Koleżankom i Kolegom, bez których także nasza           
szkoła by nie istniała. Dzień Edukacji Narodowej to nasze wspólne święto, święto całego             
systemu szkolnictwa. Życzymy więc, abyście dostrzegli dobrodziejstwo edukacji i zawsze          
mieli je przed oczyma. 

Trzymajcie się! 

 

Redakcja „Ośmiornicy” 
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Pasowanie na pierwszaka 

 

Dnia 24 września zgromadziliśmy się w szkolnej auli, by uroczyście powitać w naszym             
elitarnym gronie ósemkowiczów kolejny rocznik pierwszoklasistów. 

Z wiadomych przyczyn wydarzenie to wyglądało inaczej niż w latach poprzednich.           
Zaostrzony reżim sanitarny spowodował, że nie wszyscy nowi uczniowie mogli być obecni na             
uroczystości. Jednakże nawet międzynarodowa pandemia nie była w stanie powstrzymać tak ważnego            
wydarzenia! Dzięki działaniom podjętym przez, organizujących całość, uczniów klasy 2aG ci, którzy            
nie mogli fizycznie uczestniczyć w pasowaniu, byli obecni dzięki transmisji wideo. 

Całość rozpoczęła się dość spokojnie i nieśmiało. Można by wręcz rzecz, że uczniowie czuli              
się przytłoczeni zaszczytem, który zaraz miał na nich zstąpić. Z pomocą w tej trudnej dla nich sytuacji                 
przybyła Pani dyrektor D. Kin ze swoją pokrzepiającą przemową. „To jest wasz dzień dzisiaj. Dzień,               
na który czekaliście, od momentu kiedy podjęliście decyzję o tym, że chcecie być uczniami Ósemki. Tej                
wymarzonej Ósemki. I jesteście uczniami Ósemki…”. Opowiadając o naszej szkole, Pani dyrektor            
zaprzeczyła popularnym wśród niektórych środowisk poglądom, że Ósemka to „kuźnia kujonów”,           
albo, że nauki jest tu tyle, że brakuje czasu na sen (może czasami…?). „Bycie ósemkowiczem to                
oczywiście nauka, no bo wybraliście szkołę, w której trzeba się uczyć. […] Ale Ósemka to takie                
miejsce, gdzie przede wszystkim rozwija się swoją pasję. […] To też miejsce na zabawę, na imprezy.                
Ósemka to miejsce gdzie się zawiera przyjaźnie, zbiera wszystkie doświadczenia, emocje i potem się              
wspomina. Ósemka to szkoła, do której się wraca…” 

Nieco już ośmieleni uczniowie przystąpili do pasowania i uroczystej przysięgi, i… 

„Od tej chwili w pełni jesteście uczniami 8 Liceum Ogólnokształcącego!!!” 

Emocje sięgnęły zenitu! To był moment, na który wszyscy czekali! Dla uczczenia tej chwili,              
jak co roku, rozbrzmiał szkolny hymn. „Polska szkoła, polska krew, ojczystej mowy ton…” (w tym               
miejscu zabrakło tradycyjnego „tududududu”; czyżby to znak czasów?) 

Całość wydarzenia zakończyła krótka, lecz niezwykle komiczna część artystyczna.         
Organizatorzy przygotowali turniej „Jaka to melodia?”, do którego dobrali takie utwory i teledyski, by              
wyśmiać karykaturę typowego ósemkowicza. Pojawiło się tam m.in. „Weź nie pytaj” i „Byle jak”              
odtworzone w kontekście samopoczucia uczniów po ośmiu godzinach w szkole, czekających na            
dzwonek, a w teledysku do piosenki „Szampan” zdaniu „Pod górkę mam, ale na to się pisałam...”                
towarzyszy obraz, wszystkim nam dobrze znanej, wspinaczki po schodach... 

Jako redakcja „Ośmiornicy” także dołączamy się do życzeń dla naszych nowych kolegów.            
Życzymy wytrwałości w nauce, niezapomnianych przeżyć i wspomnień, wspaniałych przyjaźni,          
możliwie rzadkich podróży z piwnicy na czwarte piętro… i żebyście z dumą mogli dołączyć się do                
hasła „Ósemka to my!”. Parafrazując prowadzących uroczystość pasowania: 

„…PA!” 

Marcin Dudziak 
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Obchody Dnia Języków 

 

26 września to Europejski Dzień Języków Obcych. Święto zostało ustanowione w 2001 roku             
pod patronatem Rady Europy. Jest dla mieszkańców naszego kontynentu motywacją do nauki            
języków obcych. 

Z tej okazji 1 października w naszym liceum odbył się wykład pt. „Słów kilka o nieznanej                
historii znanych angielskich wyrazów”, wygłoszony przez profesora Radosława Dylewskiego.         
Opowiadał o etymologii angielskich wyrazów „hamburger” i „hot dog”, ale także polskich            
sformułowań „jesieniara” czy „masno”. Najszczegółowiej udokumentowane było pochodzenie        
angielskiego „f-word”. Historia tego wyrazu sięga 1965 roku, gdy w Berkeley, w USA stworzył je               
John Thomson. 

Wykład zakończył się konkursem na platformie Quizlet, który dotyczył języków obcych           
w ujęciu ogólnym, np. ich pokrewieństwa, czy znaczenia konkretnych słów. Najlepiej zaprezentowała           
się klasa 2dG, która zajęła wszystkie miejsca podium. Na najwyższym jego stopniu uplasował się              
Hubert Hippmann. Oznacza to, że klasa ekonomiczna bardzo dobrze zna się na językach (albo, że               
poznali odpowiedzi wcześniej ;) ). 

 

Mateusz Puk 
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Wywiady z laureatami Adasiów 

 

Pandemia pandemią, ale ceremonia rozdania Adasiów nie mogła się nie odbyć! 

13 października nauczyciele zobaczyli wyreżyserowany przez Pawła Waligórę z 2CG film,           
ogłaszający tegorocznych laureatów ósemkowych nagród. Twórcy filmu porównali nauczycieli do          
wielkich postaci historycznych, takich jak Albert Einstein czy William Shakespeare. Poniżej           
prezentujemy wywiady z laureatami. 
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Miss Elegancji – P.prof. Aneta Cierechowicz 

 

JO: Jak Pani sądzi, czy pragnienie wyglądania dobrze jest wpisane w naturę ludzką, czy może jest                
tworem kulturowym? 

 

AC: Platon twierdził, że "Piękno jest blaskiem prawdy", a biblijny autor Pieśni o stworzeniu świata               
w greckojęzycznej wersji podkreśla, że to, co Bóg stwarza przez kolejne dni jest "piękne", choć my               
tłumaczymy to słowo jako "dobre". Zatem, kiedy pytasz, czym jest dla mnie "dobry wygląd",              
powiedziałabym, że emanacją tego, co w środku. Bardziej w sferze psychiczno-emocjonalnej niż            
kulturowej. Choć i ta ma w tym swój udział, szczególnie gdy chodzi o kolory. Barwy "mówią",                
symbolizują nasze nastroje, naszą postawę wobec świata i ludzi. 

 

JO: Kiedy i w jakim stroju czuła się Pani najlepiej, wyglądała najlepiej w całym życiu? 

 

AC: Nie ma jednego stroju. Samopoczucie zależy od wielu elementów, przede wszystkim od ludzi,              
w towarzystwie których się znajduję. Urszula Sipińska ubierała się bardzo ekscentrycznie, bo dbała            
o swoich widzów, to dla nich wyglądała niczym baśniowa istota. Dbając o estetykę mojego stroju,              
dbam o dobre estetyczne samopoczucie bliźnich. Koszulkę z nadrukiem "Wściekłe wieszcze..."           
zakładam, bo: ją lubię, pasuje do tematu lekcji, dostałam do ludzi mi bliskich, rozbawia uczniów, ale                
i czasami pomaga (kiedy siadły komputery w C1, na koszulce pokazywałam, jak wyglądał Zygmunt             
Krasiński). 

 

JO: Jak oceniłaby Pani styl uczennic naszej szkoły? Jakie wskazówki dałaby im Pani? 

 

AC: "De gustibus non disputandum est" - uważam, że wszystkie Ósemkowiczki są piękne. Mają              
pomysł na siebie i swój strój, potrafią dobierać kolory, są kreatywne, mają poczucie estetyki. Każdy               
wygląda dobrze w tym, w czym się dobrze czuje. Piękno emanuje z wnętrza, jeśli lubimy siebie, to                 
czyni nas pięknymi (i duchowo, i fizycznie) dla innych. Scholastycy zaś dodaliby: "id quod visum               
placet" - to, co się podoba, jest piękne... 
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Najlepszy z Najlepszych, Żartowniś, 

Gawędziarz – P.prof. Juliusz Kaczanowski 

 

A.K.: Jak Pan uważa, dlaczego dostał Pan aż trzy Adasie - „Żartowniś”, „Gawędziarz” i „Najlepszy               
z najlepszych”? Za co uczniowie je Panu przyznali? 

J.K.: Ja mam na to odpowiedzieć? Nie, to uczniowie powinni powiedzieć, dlaczego mnie             
uhonorowali. 

J.O.: Ale uważa Pan, że to są zasłużone nagrody? 

J.K.: To jest trudne pytanie... Każdy nauczyciel w Ósemce jest najlepszy – tak czy nie? Żartowniś...                
tego nie rozumiem. Bo kiedy mówię do ucznia, że on nie jest, ale się staje, to to nie jest żart, to jest                      
prawda. Czyli prawdę można wyrazić w różnej formie. Ja nie potrafię opowiadać dowcipów, nigdy              
dobrego dowcipu nie powiedziałem. Nie mam poczucia humoru. 

J.O.: A Gawędziarz? 

J.K.: To wynika nie tyle z moich umiejętności, co z przedmiotu, którego uczę. Historyk musi być                
gawędziarzem. Biolog – już trudniej, tak? 

J.O.: Jaka jest w takim razie, według Pana, rola takiego gawędzenia, opowiadania, kreślenia kontekstu              
w nauczaniu historii? 

J.K.: Dotarcie! Żeby coś w tych głowach zostało, nie jakieś tam daty. Żeby uczeń kojarzył z tą                 
gawędą jakieś wydarzenia. Proste? To jest jedna z metod nauczania. 

A.K.: Chcielibyśmy, żeby opowiedział nam Pan żart. 

J.K.: Naprawdę, ja nie umiem żartować, uwierzcie mi, nie potrafię! 

J.O.: Dziękujemy bardzo. 
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Mister Elegancji – P.prof. Bogusław Rosołowski 

 

M.P.: Jakie to uczucie, otrzymać Adasia w kategorii „Mister Elegancji”? 

 

B.R.: Bardzo miłe. Najlepszym cenzorem jest młodzież, bo to dla nich to robię. 

 

M.P.: Skąd czerpie Pan inspiracje? 

 

B.R.: Od topowych modeli. Również córka pomaga mi w ubiorze, bo studiuje architekturę i zna się na 
modzie. 

 

M.P.: Kto, oprócz Pana, ma najlepszy ubiór wśród nauczycieli? 

 

B.R.: Rzadko zaglądam do pokoju nauczycielskiego, ale kiedyś dobrze ubierał się Kuba 
Macierzyński. 

 

Wywiady przeprowadziła redakcja 
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Ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Filmowy 

„reAKCJA!” 

W sobotę 26.09.2020 mieliśmy okazję wziąć udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym          
Festiwalu Filmowym „reAkcja”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez grupę sześciorga         
uczniów z III LO w Poznaniu. Uczniów, których łączy pasja do filmu. Był to projekt związany                
z olimpiadą Zwolnieni z Teorii, który urósł do rangi ogólnopolskiego festiwalu. Organizatorom            
udało się uzyskać patronat wielu organizacji powiązanych z kinematografią oraz zaprosić           
kilka filmowych osobistości. Na liście wykładowców i jury na stronie internetowej „reAkcji”            
http://reakcja2020.pl/ widnieją m.in.: Marcin Dega, Aleksandra Ławska, James Bahr, Wacław          
Mączyński, czy Grzegorz Chołuj. Wśród patronów wydarzenia znalazły się między innymi           
takie organizacje jak: Filmweb, WTK czy Młodzieżowa Rada Miasta Poznania. 

Niestety, ze względu na pandemię wydarzenie odbyło się online, w postaci transmisji            
na żywo z Wyższej Szkoły Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu. Już na wstępie             
Organizatorzy przyznawali się do znacznie ambitniejszych planów. Początkowo gala miała          
odbyć się o wiele wcześniej, w marcu. 

Festiwal był połączony z Konkursem Krótkiego Metrażu, w którym udział wzięło wiele            
drużyn składających się z uczniów z całej Polski. Wydarzenie rozpoczęło się pokazem            
filmów stworzonych przez uczestników konkursu. Młodzi twórcy nie mieli narzuconej żadnej           
tematyki, więc obejrzeliśmy filmy najróżniejszego typu, od komediowych przez oparte na           
książkach lub prawdziwych wydarzeniach aż po podejmujące poważniejszą tematykę.         
Seans trwał dwie i pół godziny - od godziny 16:00 do 18:30. Wyświetlono łącznie 19 filmów,                
które dostały się do finału. Wśród uczestników udało mi się wypatrzyć założony przez             
Ósemkowiczów zespół: KRF Po Godzinach. Bardzo miło wspominam cały seans          
i podziwiam kreatywność uczestników. Po transmisji, razem z kolegami z redakcji,          
znaleźliśmy nawet czas, by porozmawiać o filmach, które obejrzeliśmy i podzielić się            
naszymi wrażeniami i przemyśleniami. 

Po 30 minutach przerwy nadszedł czas na część koncertową. Organizatorzy pojawili           
się w rolach koncertujących, założyli nawet zespół specjalnie na festiwal. Na scenie wystąpił             
również zaprzyjaźniony z organizatorami zespół „Młoda Kultura” reprezentujący gatunek         
rapu. 

Po koncercie przyszedł czas na rozdanie nagród. Przyznawano je w dziesięciu           
kategoriach, a mianowicie - za najlepszy: film, scenariusz, aktora, aktorkę, zdjęcia, montaż,            
scenografię, kostiumy, muzykę oraz specjalną nagrodę od Organizatorów. Przyznano         
również dwa wyróżnienia. W jury zasiadali Anna Zoll, Wacław Mączyński, Igor Wielmożny,            
Łukasz Glewicz, Grzegorz Chołuj. 

Zapis transmisji z wydarzenia jest dostępny na facebooku:        
https://www.facebook.com/reakcja2020/?modal=admin_todo_tour i YouTubie:   
https://www.youtube.com/watch?v=8f2D-rLJkh0. Serdecznie zachęcam do obejrzenia. 

Paweł Waligóra 
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Wywiad z organizatorem 

 

J.O.: Jest ze mną Maksymilian Kuznowicz, jeden z organizatorów Ogólnopolskiego          
Młodzieżowego Festiwalu Filmowego „reAKCJA!”. Czym była „reAKCJA!” - widzieliśmy:         
strona internetowa, 19 filmów krótkometrażowych wyświetlanych w ramach finału Konkursu          
Krótkiego Metrażu, gala finałowa. A czym „reAKCJA!” była w Waszych planach, czym            
chcieliście, żeby była i ile z tego udało Wam się zrealizować? 

 

M.K.: Szczerze powiedziawszy, „reAKCJA!” miała początkowo być czymś zupełnie innym.          
Miała być większą inicjatywą, inicjatywą, nad którą pracowaliśmy od października 2019 roku            
– miała to być naprawdę dość duża masówka. Wyobrażaliśmy sobie, że może przyjść nawet              
pięćset osób, ponieważ dostawaliśmy wsparcie z różnych środowisk, od różnych osób, wiele            
grup deklarowało, że do nas przyjedzie. Samych konkursowiczów mieliśmy ponad stu           
pięćdziesięciu. Dalej – inni uczestnicy, przygotowania do festiwalu, gdzie miało być więcej            
koncertów na żywo, miało być chociażby miejsce z planszówkami, miała być otwarta dla             
ludzi jadalnia, konkursy i oczywiście wykłady, nasz główny plan na wydarzenie, oprócz,            
oczywiście, rozdania nagród. Ale, niestety, przyszedł COVID, jeśli dobrze pamiętam, jakieś           
trzy dni przed wydarzeniem [poznańskie szkoły zamknięto 11.03, podczas gdy pierwotnym           
terminem wydarzenia były dni 13-14.03 – przyp.J.O.]. To nas negatywnie zaskoczyło,           
musieliśmy zmienić wszystko o 180 stopni, ale też nauczyło nas to paru spraw. Postawiliśmy              
na aspekt techniczny, żeby „reAKCJA!” mogła odbyć się w trybie zdalnym. Początkowo            
myśleliśmy, że 26 września będzie już spokojniej, ale pomyliliśmy się, więc musieliśmy            
szybko zmienić plan działania. Zdecydowaliśmy, że robimy całość zdalnie, bez ograniczonej           
liczby uczestników, nawet zawężonej do konkursowiczów – po prostu tylko my plus ekipa             
techniczna i, oczywiście, zespoły koncertujące. 

 

J.O.: Czy w takim razie 19 filmów w finale – to było mało? Spodziewaliście się większego                
odzewu? 

 

M.K.: Niekoniecznie. 19 w finale – ponieważ my tak zdecydowaliśmy, dostaliśmy w sumie 42              
filmy, z czego trzy były od osób, które nie załapały się do naszej kategorii wiekowej. Jedna                
z tych grup była z Łódzkiej lub Warszawskiej Filmówki, druga z Ukrainy czy z Rosji, a trzecia                
jeszcze z jakiegoś innego miejsca – ta grupa stworzyła animację. Tak czy siak, były to               
produkcje na bardzo wysokim poziomie. Wciąż zastanawiamy się, czy nie wstawić ich na             
naszego YouTube'a, ponieważ jedną z nich byłem szczególnie poruszony i wydaje mi się, że              
powinny być oglądane na większą skalę i nagłośnione. My, jako organizatorzy, nie            
spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle filmów – zrobienie selekcji do finału zajęło nam cały               
dzień! Spotkaliśmy się jakieś dwa tygodnie przed wydarzeniem, usiedliśmy, myśleliśmy, że           
to szybko zleci... Niestety nie – trwało to łącznie dziesięć godzin! Debatowaliśmy,            
myśleliśmy, które filmy rzeczywiście zasługują na to, żeby się dostać. 
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W imieniu organizatorów mogę powiedzieć, że jesteśmy z tej liczby zadowoleni. Do ostatniej             
minuty dnia przed zakończeniem naboru pojawiały się filmy. Tak że – jesteśmy zadowoleni. 

 

J.O.: A gdybyś miał wybrać dwa – trzy filmy, które Tobie, osobiście, najbardziej się              
podobały, które byś wybrał? 

 

M.K.: To też trudny wybór. Obstawialiśmy między sobą, dwa dni przed galę finałową, jaki              
film zasługiwał na nagrodę organizatorów. Robiliśmy wewnętrzną ankietę, podsumowanie         
całości, trzeba było znowu obejrzeć te filmy, odżyły emocje. Ale moim faworytem od             
początku był „Deszcz” Zofii Żarskiej i do samego końca liczyłem, że ten właśnie film dostanie               
nagrodę za „Najlepszy film”. Tak też się stało, z czego ogromnie się cieszę. Oprócz tego film                
„W sklepie” W sklepie, który też był naszym faworytem, przez co, koniec końców, dostał              
nagrodę organizatorów, i „Dom Asteriona”. Ten film, z tego co widziałem, pojawiał się już              
wielokrotnie na festiwalach filmowych, u nas też się pojawił, ponieważ został zgłoszony do             
kilku naraz. Jest świetny, jeśli chodzi o symbolikę, ma super napisany scenariusz, za który              
w końcu dostali nagrodę. Te trzy filmy. 

 

J.O.: Recenzje wszystkich tych filmów możecie znaleźć bezpośrednio pod niniejszym          
wywiadem. A wracając do Ciebie – do Twoich obowiązków należała koordynacja współpracy            
z patronami. To rzeczywiście niezwykły zbiór – Filmweb, Prezydent Miasta Poznania,           
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania, epoznan.pl, Radio Eska, a to jeszcze nie wszyscy. Ze             
współpracy z którą z tych instytucji jesteś najbardziej zadowolony? 

 

M.K.: Ja jestem filmożercą, uwielbiam każdy aspekt kina, zwłaszcza kino europejskie           
i jestem zdecydowanie najbardziej zadowolony ze współpracy z Filmwebem. Powiedzmy         
sobie szczerze, na naszej liście to jedna z największych, albo i największa marka. To druga               
największa baza filmów na świecie, większa jest tylko IMDB, amerykańska. Byłem z tego             
przeogromnie zadowolony i cały czas jestem, zarówno ze wsparcia merytorycznego jak           
i samego objęcia nas swoim patronatem. Zostaliśmy nawet uwzględnieni na ich stronie           
głównej, w nowościach. W pewnym momencie śmialiśmy się, że wskoczyliśmy na nagłówek            
przed Oscarami. Bardzo się z tego śmialiśmy, było to miłe zaskoczenie. Było „Młodzieżowy             
Festiwal Filmowy reAKCJA!”, a pod spodem „Czy Penelope Cruz pojawi się na czerwonym             
dywanie?”. To jest patronat, z którego jestem najbardziej dumny. Ja w głównej mierze             
zajmowałem się też nagrodami w aspekcie książkowym, ponieważ współpracowałem         
z wydawnictwami, poza tym bardzo lubię czytać książki, więc stwierdziłem „ok, ja biorę tą             
strefę, proszę mi się tu nie wciskać”. Jestem zadowolony z tych wydawnictw, a także ze               
współpracy z Gutek Film, od którego co prawda nie mieliśmy patronatu, ale dostaliśmy             
nagrody. To jest jeden z większych wydawców filmów europejskich, są też dystrybutorami            
takich dzieł jak „Parasite”, „Nimfomanka”, „Bully Blast”, wielu filmów, które były nominowane            
do Oscara, które tego Oscara, czy inne międzynarodowe nagrody, dostały. Te patronaty to             
coś, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. 
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J.O.: Teraz, kiedy już to zrobiliście, kiedy macie to już za sobą, czy planujecie zrobić to                
jeszcze raz? Czy planujecie jeszcze raz zorganizować „reAKCJĘ!”? 

 

M.K.: Mnie się marzy kolejna reAKCJA!, ale już na żywo. Wiem, że inaczej by to wyglądało,                
włożylibyśmy w to o wiele więcej życia, ponieważ trudno mówić do kamery, przekazywać te              
emocje. Bardzo nam zależało, żeby wypadło to dobrze od strony technicznej. Ja, przyznaję             
się, nie jestem osobą, która bardzo siedzi w elektronice czy w ogóle informatyce, przez co to                
wydarzenie mniej mnie jarało, niż gdybyśmy realizowali je na żywo. Osoba, która zajmowała             
się sprawą IT, stroną internetową czy załatwianiem sprzętu, robieniem zdjęć – Kuba            
Jaskóła, było widać, że z jego perspektywy było naprawdę ekstra, bo to jest coś, co go jara,                 
co on uwielbia robić. Ja najbardziej się spełniłem w kwestii PR-owej, marketingowej. Pewnie             
spełniłbym się bardziej, gdyby na miejscu byli z nami ludzie, ale, tak czy siak, wstępnie już                
planujemy drugą edycję, wstępnie myślimy, aczkolwiek na pierwszym miejscu jest matura.           
Ale staramy się myśleć o drugiej edycji. 

 

J.O.: W takim razie pozostaje mi tylko życzyć powodzenia. Na koniec, jako człowiek, który              
był częścią tak niesamowitego projektu, który poszedł za marzeniami i zdołał je spełnić, co              
powiesz uczniom VIII LO? 

 

M.K.: Powiem tak: najważniejsza jest nadzieja, nadzieja na to, że można coś zdziałać.             
Osobom zwłaszcza w pierwszej, drugiej klasie, bo w trzeciej, wydaje mi się, jest już czas na                
sprawy maturalne, warto zaangażować się w projekty, projekty społeczne, rozwijać się,           
stworzyć coś niepowtarzalnego. Zwłaszcza platforma „Zwolnieni z teorii” oferuje nam          
możliwość stworzenia projektów naprawdę przeróżnych. Możemy poruszać kwestie, które         
wcześniej nie były poruszane. Licealiści mogą, tak jak my, stworzyć festiwal filmowy.            
Niektórzy tworzą np. konferencje biznesowe i to wychodzi, to działa! Ktoś, z tego co              
widziałem, na Podkarpaciu zakładał ule, zwracając uwagę na problemy owadów.          
Niesamowite inicjatywy, a najważniejsza jest właśnie ta nadzieja na to, że można coś zrobić,              
takie światło, do którego idziemy, światło, którym myślimy, że możemy coś zrobić            
i zainspirować i innych do działania. 

 

J.O.: Był ze mną Maksymilian Kuznowicz, organizator Ogólnopolskiego Młodzieżowego         
Festiwalu Filmowego „reAKCJA!”, a przynajmniej jego pierwszej edycji. Dziękuję Ci bardzo! 

 

Wywiad przeprowadził Józef Owecki 

 

16 



OŚMIORNICA 

 

„Deszcz” 

 

Film „Deszcz”, wyreżyserowany przez Zofię Żarską, otrzymał nagrodę dla         
najlepszego filmu podczas Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Filmowego       
„reAKCJA!”. Czym ten minutowy utwór zasłużył sobie na zwycięstwo? 

„Deszcz” składa się z sekwencji krótkich scen, pokazujących codzienne życie miasta           
oraz grupę bohaterek, które w nim egzystują – bo tak chyba najlepiej określić bezgłośne              
bycie, przetykane tylko paleniem papierosów, kopaniem butelki po piwie czy – co ciekawe –              
tańcem baletowym. Nie wiemy, kim są i jakie jest ich miejsce w otaczającym je świecie.               
Wydaje się jednak, że to one obserwują ludzi jadących samochodami, wsiadających do            
tramwaju, idących ulicą... Czy jednak obserwują z wewnątrz wielkiego organizmu czy           
z boku? Przynajmniej częściowo z boku, z okna, w którym siedzi jedna z nich. Okno jednak               
zostaje zamknięte – czyżby bohaterka zwracała się w inną stronę? Może w stronę widza,              
któremu rzuca spojrzenia, a może w stronę samej siebie, którą widzi w lustrze? 

Rzeczywiście, egzystencja bohaterek wydaje się zmieniać. W pewnym momencie         
zmienia się kierunek, w którym płynie czas, zmianę może zwiastować ostatnie ujęcie,            
pokazujące zdeptanego w kałuży papierosa. Kto tak robi? Człowiek, który rzuca palenie?            
Który odchodzi w swoją stronę? 

Mówiąc o „Deszczu”, nie można nie wspomnieć o autorskiej kompozycji muzycznej           
reżyserki, która jest wszystkim, co podczas filmu słyszymy, a która na wspomnianym            
festiwalu została nagrodzona, czyniąc „Deszcz” jedynym filmem uhonorowanym dwukrotnie.         
Początkowo nieskomplikowany, spokojny i wkomponowany w kolejność ujęć, stopniowo         
przyspiesza, nadając filmowi niepowtarzalnego charakteru i podkreślając zmianę. Jedynym,         
co się u Żarskiej nie zmienia, jest tytułowy deszcz, którego ujęciami reżyserka przetyka             
sceny. 

„Deszcz” jest filmem, który można rozumieć różnorako. To, co napisałem powyżej, to            
subiektywna próba interpretacji niektórych jego aspektów. Zachęcam do obejrzenia filmu          
i samodzielnego zmierzenia się z deszczem. 

 

Józef Owecki 

 
  

17 



OŚMIORNICA 

 

„Dom Asteriona” 

 

„Dom Asteriona” to krótkometrażowy film autorstwa poznańskich uczniów, przedstawiony         
m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym „reAKCJA!” 26 września 2020. Został oparty na            
opowiadaniu autorstwa Jose Luisa Borgesa o tym samym tytule. Jest to film psychologiczny             
opowiadający o ludzkich odczuciach z perspektywy niezwykłej nastolatki, która boryka się ze            
swoja odmiennością i opowiada o tym, czym się ona objawia, a także o jej możliwym               
zakończeniu, w którym weźmie udział jej „Wybawiciel”. 

W początkowej części filmu dziewczyna opowiada o tym, jak bardzo się różni od reszty              
społeczeństwa, jak bardzo traktuje resztę świata inaczej i to aż do tego stopnia, że nigdy nie                
nauczyła się czytać, ponieważ według niej wszystkie litery są tożsame i niczym się nie              
różnią. Wygląda to dość niezwykle, biorąc pod uwagę wygląd głównej bohaterki, jej ubiór,             
makijaż oraz zachowanie jak normalnej nastolatki, wliczając w to typowe „wygłupy”, a nawet             
palenie papierosów. Wyróżniają ją rogi, przypominające te symbolizujące szatana, lecz czy           
samą bohaterkę można utożsamiać z tą postacią? 

Tak wielu nastolatków żyje w czymś, co moglibyśmy określić mianem małego piekła,            
wziąwszy pod uwagę burzę hormonów, walki niejednokrotnie z porządkiem świata,          
z rodzicami, 

a nieraz także zażarte spory między sobą nawzajem. Wszystkie targające wówczas nimi            
uczucia, od miłości po nienawiść, wsadzone do jednego worka mogłyby zapewne           
eksplodować, gdyby nie mała cząstka ich psychiki dążąca do wewnętrznego spokoju.           
Osiągnięcie go jest w większości przypadków bardzo trudne, nawet z pomocą drugiej osoby,             
a niemalże nierealne w pojedynkę, 

a jednak każda młoda osoba posiadająca takie rogi czeka na swego „Wybawiciela”,            
mogącego wyciągnąć ją za włosy z tego małego piekła. Mamy różne wyobrażenia postaci             
tego, kto ma nam pomóc, podobnie jak nasza bohaterka. Może być nim człowiek, zwierzę              
lub nawet jakaś nieznana istota, lub wydarzenie, które spowoduje zmianę naszych           
poglądów. 

Oczywiście, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaką formę przybierze nasz „Wybawiciel”, ale            
wiemy, że taki na pewno nadejdzie, prędzej czy później. Czekamy na to, bo tylko dzięki               
temu możemy w pełni stać się spokojnymi ludźmi, wydobyć się z naszego małego piekła. W               
filmie jako punkt kulminacyjny został ukazany młody człowiek, który przyniósł głównej           
bohaterce Biblię i obrazek przedstawiający Jezusa Chrystusa. Wiele osób szukało i do teraz             
szuka pokoju w religii. Ta metoda jest skuteczna, podobnie jak inne, lecz wielu ludzi uważa,               
że daje nam jeszcze jedna ważną korzyść – zbliża do wiecznego szczęścia, o którym marzy               
zapewne każdy człowiek – by po tych wielu trudnościach nastąpił wieczny spokój. 

Uważam, że „Dom Asteriona” jest wartościową produkcją, przede wszystkim ze względu na            
to, że może pomóc wielu osobom, po utożsamieniu się z główną bohaterką, osiągnąć spokój 
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w sposób zgodny z reprezentowanymi przez nich wartościami i poglądami. Sądzę, że film             
ten zmienił także moje poglądy i teraz dostrzegam, że droga do pozbycia się wewnętrznego              
piekła jest dość prosta. Nie mogę tu oczywiście ująć, jaka ona jest, gdyż każdy człowiek               
powinien dojść do swej drogi we własny sposób, ale przeczuwam, że jeśli człowiek potrafi              
trzeźwo i rozsądnie patrzeć na świat, to ta droga wkrótce mu się ukaże. 

 

Marcel Matuszak 2cG 
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„W sklepie” 

 

„W sklepie” to krótkometrażowy film groteskowy mający premierę na Ogólnopolskim          
Młodzieżowym Festiwalu Filmowym „reAKCJA!”, 26 września br.. W filmie, podczas          
kilkuminutowej rozmowy, handlarz bronią palną, wsłuchując się w wymagania klienta,          
pokazuje kolejne produkty. Każdą z broni klient może wypróbować na koszt firmy – na              
ludziach. Montaż sprawia wrażenie ogromnej ilości sprawdzonego asortymentu. Ostatni         
tester, widząc karabin snajperski, ucieka, lecz mimo to zostaje zastrzelony. Groteskę sceny            
podkreśla kontrast mimiki przerażonej twarzy zbiega z mimiką dwójki głównych bohaterów.           
Muzyka sugeruje komizm oraz wprawia w humorystyczny nastrój. Skecz został osadzony           
w scenerii polnej, gdzie znajduje się tytułowy sklep. 

Uważam „W sklepie” za udaną produkcję. Film potrafi rozbawić, co jest szczególnie ważne             
w trakcie pandemii. 

 

Mateusz Grygiel 2cG 
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„Nocna zmiana” 

 

W sobotę 26 września obejrzałem transmisję na żywo z Ogólnopolskiego Festiwalu           
Filmowego „reAkcja”. Podczas wydarzenia wyświetlono aż 19 filmów, lecz jeden z nich            
wyjątkowo mocno przykuł moją uwagę. Film ten nosi tytuł „Nocna Zmiana” i jest             
zdecydowanie moim ulubionym filmem z całego pokazu. 

Jest to komediowy film krótkometrażowy, trwający niecałe osiem minut, powstały w ramach            
Konkursu Krótkiego Metrażu. W filmie występuje kilka osób dorosłych, lecz całość została            
nakręcona przez młodzież w wieku licealnym. 

„Nocna Zmiana” opowiada o napadzie, w którym dwie grupy terrorystów niezależnie od            
siebie próbują ukraść pliki warte dużo pieniędzy, lecz na ich drodze staje niewiele             
zarabiający, zadłużony ochroniarz, który z czasem zaczyna kwestionować swoją pierwotną          
rolę w całym zamieszaniu. 

Twórcy zdecydowanie postawili w swoim dziele na humor. Swoją główną koncepcję           
zrealizowali wyśmienicie, gdyż film to istna fabryka śmiechu. 

Historia jest krótka, lecz dobrze opowiedziana. Film bardzo komunikatywny i wymowny.           
Postacie zostały świetnie napisane. Całość niezwykle dobrze zagrana przez aktorów.          
Wypowiedzi nie dość, że są naturalne, to na dodatek bardzo śmieszne. Obok głównego             
komicznego wątku występuje tu jeszcze trochę pobocznych żartów: czy to sytuacyjnych, czy            
też wplecionych w wypowiedzi postaci. Przez co film jest znacznie bogatszy oraz co             
najważniejsze – śmieszniejszy. 

Pomimo iż film humorem stoi, inne aspekty też warto docenić. 

Twórcy podjęli się wyreżyserowania sceny walki. Oczywiście, że nie jest to mistrzostwo kina             
akcji, ale biorąc pod uwagę, że film został nakręcony przez grupkę licealistów, a sama walka               
nie jest główną atrakcją filmu, to powiem nawet, że scena pojedynku jest wręcz genialna.              
Pomimo iż nie wszystkie ciosy zdają się trafiać do celu, a czasami bohaterowie przewracają              
się bez powodu, to w większości jest ona wykonana świetnie. Widać zaangażowanie            
aktorów. W uderzeniach czuć dynamikę, a ruch kamery trzyma wysoki poziom od początku             
do końca. 

Podobnie można rzec o efektach specjalnych. Możliwe jednak, że jako osoba, która trochę             
się na tym zna, stawiam w tym przypadku zbyt wysokie wymogi. Nie mogę jednak              
powiedzieć, że efekty w filmie są złe. Są naprawdę solidne. 

Jednak „Nocna Zmiana” nie miała być pokazem najlepszych efektów. Miała być śmieszna,            
a wymienione przeze mnie powyżej elementy (sceny walki i efekty specjalne) nie dość, że             
nie psują doświadczenia, to jeszcze działają na jego korzyść, podkreślając humor w filmie. 
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Jednak, to co oprócz humoru podziwiałem najbardziej, to reżyseria i montaż. Wszystkie            
ujęcia, cięcia, kadry, zbliżenia stoją na bardzo wysokim poziomie. Widać w nich pełen             
profesjonalizm. Uważam, że odegrały olbrzymią rolę w nadaniu filmowi humorystycznego          
wydźwięku. 

Przy filmie bawiłem się naprawdę świetnie! Genialna koncepcja i solidne wykonanie. Film            
przezabawny! Istne Arcydzieło! 

Szczerze polecam! 

Paweł Waligóra 
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TWÓRCZOŚĆ 
ÓSEMKOWICZÓW 
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J.H.: Szanowni Czytelnicy, mam zaszczyt powitać Was na pierwszym zebraniu Kółka           
Wierszokletów Ósmego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. 

A.M.: Imienia Adama Mickiewicza. 

J. Tak, oczywiście. Warto to zauważyć, szczególnie w kontekście dzisiejszego zebrania. 

B.K.: Naprawdę nie lepiej po prostu napisać to nad sprawozdaniem ze spotkania? 

A. Rozmawialiśmy o tym. 

B. Dobra, jak chcecie. 

J. Słusznie. Kółko Wierszokletów to oddolna inicjatywa – jesteśmy grupą trojga uczniów,            
których łączy pasja słowa, pasja tworzenia i budowania piękna słowem. 

B. Czyli po prostu poezja. 

J. Tak, ale nie taka, z jaką spotykacie się na co dzień w podręczniku polskiego. To poezja                 
tworzona w czasie rzeczywistym, dzisiaj, przez ludzi, których mijacie na korytarzach kilka            
razy dziennie. 

A. Dziękujemy redaktorom „Ośmiornicy”, którzy umożliwili nam publikowanie naszych         
dyskusji na swoich łamach. 

J. Zresztą nie tylko dyskusji – zdarzało nam się publikować też własne wiersze. 

B. Zdarzało się tylko tobie, Janek. 

J. Nie ma czegoś twojego w tym numerze? 

B. No, jest, ale w takim razie powinieneś powiedzieć: zdarza nam się. 

J. No nie wiem... 

A. Przestańcie. Przejdźmy do konkretów. 

J. Tak, nie będziemy przecież tylko rozmawiać. Będziemy też...eee... 

B. Rozmawiać! 

J. Będziemy też rozmawiać... o wierszach. O dziełach prawdziwych poetów, tworzących           
dawno temu, o których uczyliśmy się na polskim. 

B. O których mówili nauczyciele na polskim. 

J. Tak, to powiedziałem. 

B. Nie do końca... 
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A. Przestańcie. Chodzi o to, że my, młodzi poeci, chcemy rozmawiać o tym, co napisali               
starzy poeci. 

B. Kiedy byli młodzi, przynajmniej na tyle, żeby pisać. 

A. To nie będą ich największe szlagiery, to będą mniej znane wiersze wybrane przez nas. 

B. Tak naprawdę wybiera Alicja. 

A. Nieważne. 

J. Nie będzie to też coś, co na polskim nazywa się interpretacją. To będzie rozmowa. 

B. Właściwie, to nie wiemy, co to będzie, bo robimy to pierwszy raz. 

A. W każdym razie, na pierwszy ogień, jakżeby inaczej, idzie nasz wieszcz i patron... Adam               
Mickiewicz! 

B. Teraz powinna wejść czołówka. 

J. Potrzymaj mi pióro. 

 

KÓŁKO WIERSZOKLETÓW 

cz.1 

NARZEKAMY JAK WIESZCZ 
 

B. No, nieźle. 

J. Co nie? Możemy tak robić zawsze. 

A. Przestańcie. Zajmiemy się wierszem Adama Mickiewicza pt. „Triolet”. 

J. Okazuje się, że triolet to „strofa 8-wersowa o dwóch rymach i schemacie rymowym              
ABaAabAB”. 

B. Czytasz z Wikipedii, prawda? 

J. Tak. To bardzo ciekawe, ile ludzie wymyślili systemów rymowania. 

A. Rzeczywiście. Takiego trioletu używało może kilku ludzi, a ma własną nazwę. 
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B. To w jakiś sposób ekscentryczne, ale zupełnie niepraktyczne. 

J. Nawet nie czuję... 

A. Kiedy rymuję! 

B. Faktycznie, zrymowałem. Ale, nie mam racji? Jak coś takiego rytmicznie przeczytać? 

A. Zaraz będziesz mógł spróbować. Przywołajmy tekst źródłowy. 

 

Adam Mickiewicz „Triolet” 

Tak, nigdy już nie powiem i ach, i niestety, 

Bo mi zawsze narzekać, a warn słuchać zbrzydło. 

Otóż wesołe, Janku, zacznę triolety! 

Wszak znowu wracać muszą i ach, i niestety, 

Więc dla Adama druha, kochanka, poety, 

Jak widzę, skryślił wyrok toż samo prawidło: 

Zawsze powracać muszą i ach, i niestety, 

Choć mi zawsze narzekać, a warn słuchać zbrzydło. 

 

B. Skąd wzieliście ten tekst? 

A. Z internetu, czemu? 

B. No pewno powinno tam być „warn”? 

J. Prawdopodobnie powinno być „wam”. Wtedy to ma sens. 

B. Ja rozumiem, że można się tak pomylić, czytając pismo Janka, ale pisząc na klawiaturze? 

J. Hej! 

A. Przestańcie. Bartek miał rację, nie było łatwo przeczytać ten wiersz. 

B. Musiałem zawiesić głos na trzy wersy – od trzeciego do piątego, bez takiego rozwiązania.               
To po prostu nienaturalne. 

J. Dlaczego? W rymach okalających robisz to samo. 

B. Rzeczywiście. Chyba dlatego ich nie lubię. 
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J. Ja też nie. Ale wróćmy do „Trioletu”, który nie jest do końca trioletem. 

A. Rzeczywiście. Wersy, które powinny się powtarzać, właściwie się nie powtarzają, choć            
powtarza się ich koncepcja. 

B. Aż przyznam Adasiowi słuszność. Nie chodzi o to, żeby zrobić coś dokładnie według              
definicji Wikipedu, tylko żeby coś przez to przekazać. 

J. Ale przecież po coś są te ramy, po coś ktoś wymyślił ten triolet, nie? 

B. Znaczy po co? 

J. No, po to, żeby go pisać. Jak już piszesz triolet, to powinieneś pisać triolet, bez względu                 
na to, czy jest absurdalną formą, czy nie. Wybierasz triolet – to działasz zgodnie z jego                
zasadami! Takie jest moje zdanie. 

A. Ale dlaczego musisz trzymać się tak ściśle zasad? 

J. Bo po to są zasady. 

B. Zasady są po to, żeby je łamać. 

J. Nieprawda. To powiedzenie jest tylko głupią wymówką. 

B. Masz rację, ale to nie odbiera mu słuszności. 

J. Nie pogrążaj się. 

A. Przestańcie! Dokończ, Janek. Rozumiem, że są zasady, ale nie można ich nagiąć? 

J. Jeśli decydujesz się na te konkretne zasady, to nie powinnaś. Jak napiszesz sonet, który               
będzie miał piętnaście wersów, to nie napiszesz sonetu! Napiszesz coś innego! Tak samo             
tutaj. 

A. Może i coś w tym jest. Ale na potrzeby interpretacji traktujmy to coś jak triolet, dobrze? 

J. Nie widzę powodu, możemy po prostu mówić o jego treści. 

A. To chciałam zaproponować. 

B. To zaproponuj! 

A. Serio? 

B. Serio. 

A. Porozmawiajmy o treści wiersza. 

J. Czyli zaczynamy narzekanko a la wieszczu. 

B. Ale fajnie, uwielbiam narzekać. 
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A. Wiemy. 

J. Wiemy. 

B. Ja też wiem. 

J. No dobra: Adaś zaczyna stwierdzeniem, że nie będzie już narzekał, bo to oznaczają              
słowa „ach 

i niestety”. 

A. Czy „niestety” nie oznacza raczej stwierdzania niepomyślnego faktu, z którym się stoicko             
godzimy? 

B. Wikipedia? 

A. Nie! Tutaj! 

J. Alicja pokazuje na swoje czoło. Właściwie nie, to chyba jest skroń. Nie wiem, nie jestem                
biol-chemem. 

A. Co z tym „niestety”? 

J. Słyszałem o jednym gościu, który mawiał „cóż poradzić”. 

B. W jakim sensie? 

J. Właśnie takim. Cóż poradzić, to znaczy, nie ma sensu narzekać i martwić się o coś, na co                  
nic nie można poradzić. Nie narzekaj na problemy, których nie można rozwiązać. 

A. Nie wiem, czy to właśnie miałam na myśli, ale kontynuuj. 

J. Mickiewicz twierdzi, że musi narzekać. Zastanówmy się więc, czy jego narzekanie jest             
uzasadnione. 

B. To jest ciekawa sprawa: on postuluje narzekanie systemowe. 

A. Widzę w twoich oczach, że jesteś zachwycony. 

B. Autorytet poetycki! Patron szkoły! 

J. Przestańcie. 

A. Hej! 

J. Przepraszam. 

B. W każdym razie, Adaś twierdzi, że trzeba narzekać. Próbuje być fajnym druhem,             
kochankiem 

i poetą, próbuje pisać wesołe tryjolety. 
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A. Chyba triolety. 

J. Nie, nie, Bartek ma rację. Sprawdź rytmikę wiersza. Ile tu jest zgłosek? 

A. Nie sprawdzałam. Czekaj... trzynastka. 

J. Trzynastozgłoskowiec? 

A. Tak. 

J. Nie spodziewałbym się. Ale widzisz, nie? 

A. Tak, tak. Try-jo-le-ty. 

B. No właśnie. I on próbuje to robić, ale mu nie wychodzi. 

A. Zawsze musi wrócić to ach. 

B. No musi. Taki wyrok. 

J. Chwila, takie prawidło. Wyrok je napisał. 

B. Co? 

J. No zobacz, wyrok skryślił prawidło. 

B. To bez sensu. Wyrok to jest to samo co prawidło. 

J. Wiem, że bez sensu, ale tak jest napisane. 

A. Może to staropolszczyzna, albo metafora. 

B. Jeśli tak, to nie rozumiem jej. 

J. Ale dlaczego mu się nie udaje? 

B. Co? 

J. No, dlaczego nie może przestać narzekać? 

A. Pewnie dlatego, że ma problem taki, na który warto narzekać. 

J. Jaki? 

B. Polskę, nie? W sensie, Polska była pod zaborami i on musiał narzekać na to, że nie jest                  
wolna, i że ludzie nie starają się o to, żeby była wolna. 

J. No tak, ale czy to dobry sposób na walkę o dobrą sprawę? 

A. No właśnie – czy krytyka i naciskanie na ludzi po to, żeby zrobili coś dobrego... 

B. Robicie tak? 
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J. No, czasem jak robimy jakiś projekt w grupie, to trzeba zmuszać ludzi, żeby coś zrobili. 

A. Ale czy to właściwe? Powinniśmy cisnąć ludzi, żeby robili coś dobrego? 

B. Wtedy dobro będzie zrobione, ale bez ludzkiej wolnej woli. 

J. Właśnie! Czy w dobru chodzi o to, czy jest dokonywane w wolności? 

A. Ja myślę, że bez wolności nie może być dobra. 

J. Czemu? 

A. Bo dobro wynika z miłości. Miłość jest z definicji pragnieniem dobra dla innych,              
kochanych, prawda? 

J. Prawda. 

A. Więc: jeżeli jest dobro, to znaczy, że najpierw była miłość. A miłość musi być wolna,                
z definicji. Czyli dobro bez wolności jest co najmniej niepełne, a może i niemożliwe. 

J. To świetny wniosek, tylko że nie wynika z wiersza. Właściwie zaprzeczyliśmy Mickowi. 

B. Trudno, bez różnicy. A może i nawet lepiej. Dobry wniosek, możemy kończyć. 

J. Było dla nas przyjemnością i zaszczytem być z Wami, Szanowni Czytelnicy. W pierwszym              
spotkaniu Kółka Wierszokletów udział wzięli: 

A. Alicja Milecka, 

B. Bartosz Kowalski, 

J. Oraz Jan Halit. Dziękujemy! 
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Spacery z Ernestem 

 

Czasy mamy, jakie mamy, ale to nie powinno ograniczać nas – pokolenia z             
dostępem do Internetu. W każdej chwili (oprócz tych, które spędzamy na lekcjach) możemy             
zwiedzać świat, na przykład dzięki wirtualnym spacerom, które oferują nam możliwość           
zobaczenia wielu niezwykłych miejsc bez wychodzenia z pokoju! Przedstawię Wam kilka           
ciekawych muzeów, które umożliwiły nam zwiedzanie się w taki sposób. Zapraszam na            
spacery z Ernestem! 

 

Miejscem pierwszego spaceru jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Po wejściu         
na stronę internetową możemy przenieść się na Youtube i obejrzeć film o świecie lat 40.               
zeszłego stulecia. Prawdziwa przygoda rozpoczyna się, gdy z pomocą strzałek zaczynamy           
poruszać się po salach muzeum. Przemieszczając się przez korytarze napotykamy ulice,           
sklepy, kawiarnie, kina, okopy, zburzone budynki – a to jeszcze nie wszystko! Muzeum             
przedstawia nam losy pojedynczych ludzi, bohaterów tamtych czasów, którzy musieli          
„zmierzyć się z historią”. Nam, przypadkowym przechodniom patrzącym na obrazy sal           
przekazuje nie tylko fakty, ale i pewnego rodzaju głębsze odczucia: smutek, współczucie,            
podziw, wiarę w to, że Polacy to naród walczący do końca. Na stronie znajdziemy również               
czat i forum internetowe, dla osób, które mają pytania czy wątpliwości. Poza skorzystaniem             
ze spaceru, zachęcam także do obejrzenia fimów i dokumentów, których pełna jest strona             
Muzeum Powstania Warszawskiego. 

 

Ernest Stachowski 

 

https://www.1944.pl 
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* * * 
 
Popatrz na to, co ucieka spod Twych kroków 

Wśród krzyku pokazywany świat 

który przecież cierpi 

 

Chcą piękna bronić 

lecz go nie widzą 

ich strata 

 

Ty idź 

patrz na świat, który żyje 

który jest piękny 

który nie płacze wcale, chyba liśćmi sypiącymi się z brzóz 

 

Piękno niech w twych oczach zostanie 

które się od nich odbija 

chroń je w naczyniu glinianym 

 

Bo piękna nikt nie chroni 

czasem swe życie tylko 

cenne, bo wszak jedyne 

 

A jeśli zginie piękno 

po cóż nam żyć? 

 

Alicja Milecka 
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* * * 
 
Z mojego serca wionie cisza 

Mgli oczy tych, którzy mnie mijają 

nie widzą błysku goniącego ich dusze zaspane 

 

Cisza 

słyszę oddech krwi 

zmęczenie tętnic gdzieś za uszami 

monotonny rytm życia 

 

Chroni mnie przed światem 

a świat chroni przede mną 

tarczą nieprzeniknioną dla tych którzy 

wiarę pokładają w języku 

 

Tylko cisza mnie przenika 

tylko ciszę czuję 

tylko ona w moich oczach 

błyszczy 

 

Alicja Milecka  
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* * * 

 
Z cichym wiatrem poranków 

Na ziemię kwietnych wianków 

Płynęły złote smugi 

Jak sen smutny i długi 

 

W ciszy się z drzew zdzierały 

Na trawę upadały 

I kryły ją powłoką 

Co cieszy ludzkie oko 

 

Niech już odpoczną drzewa 

Czerwony liść zaśpiewał 

Bo znowu kiedyś wzrosnę 

Ogłoszę nową wiosnę 

 

Alicja Milecka 
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Epidemia 
 

Szklana tafla mnie dzieli z ludźmi i ze światem 

Nos do niej mogę przytknąć, zostawić ślad dłoni 

Lecz nie mogę powietrza z dworu ciepłym latem 

Wdychać, tak jak nie mogą robić tego oni 

 

Stoimy w szklanych oknach, czasem tylko wzrokiem 

Spotkamy się na krótką chwilę współistnienia 

Samotność i szaleństwo pod bliźniego okiem 

Lecz może też przesłania me pole widzenia? 

 

Za nami nasze domy, ciepłe i zamknięte 

Których nie można dzielić z bliźnimi w potrzebie 

Milczącą mową błagań ludzkich nieprzejęte 

I tych co są na świecie, i tych, którzy w Niebie 

 

Nic nie otworzy okien, nic drzwi nie otworzy 

Nic nie ożywi świata, co się sam dopala 

Tylko wilki zachwyci białe światło zorzy 

Czerwony zachód Słońca i błękitna fala 

 

Kiedyś, mówią, wyjdziemy na puste aleje 

Spojrzymy sobie w twarze, normalnie, bez strachu 

Ale uwierzyć trudno, że coś się zadzieje 

Na tym świecie, prócz trumien, urn, ziemi i piachu 
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Sonet V 

 

Mrok powoli zapada nad światem 

Wydłużają się cienie myśli, żyć 

Martwych natur człowieczych, a zatem 

Słońce zejść musi i z nieb się zniżyć 

 

Czas ciemności się znowu zaczyna 

I na niebie, i w sercu człowieka 

Niespokojna nadchodzi godzina 

Gdy się chwili ukojenia czeka 

 

Każdy gdzieś, w sercu, boi się nocy 

Co nam w oczy świat sypie sierocy 

Można kryć lęk, lecz on wciąż istnieje 

 

Noc samotna, mrocząca się w duszy 

Gorsza stokroć, bo owoc serc suszy 

W zimnej ludzkości dziś tak się dzieje! 

 

Jan Halit 
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FRASZKI CZARNEGO BARTKA 

 

Chmury 

 

Każda chmura piękna chyba 

tylko nie ta w kształcie grzyba. 

 

 

 
Śmierć Moliera 

 

Chociaż go nie zżarła trema, 

aktor był – aktora nie ma. 

 

 

 
Śmierć Marata 

 

Co za różnica, gdzie zginie 

czy w wannie, czy na gilotynie? 

 

 

Bartosz Kowalski 
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Humor z lekcji 

 

Prof. P. Saneluta: *wywołuje ucznia do tablicy 

Uczeń: Mogę spróbować, ale nie gwarantuję. 

Prof. P. Saneluta: Spróbować, to można kremówkę! 

 

Uczeń: *porównuje bohatera do misia 

Klasa: *śmieje się 

Prof. H. Posadzy-Tomczak: Jak najbardziej można porównać niektóre osoby ze zwierzętami. 
Moja córka, kiedy się urodziła, to wyglądała jak foka. 

 

Prof. P. Saneluta (wywołując ucznia do tablicy): Chodź. Wyrwę cię z tego dziwnego trójkąta 
między Jankiem a Marcelem. 

 

Prof. A. Wanot: Na szczęście humany zawsze używają linijki. To ich jedyna zaleta. 

 

Uczeń, który ma jakiś problem z dziennikiem: Co ja mam z tym zrobić? 

Prof. A. Wanot: Ja cię skasuję. 

 

Prof. A. Wanot: Ja musiałam się nauczyć nowego dziennika! Ja, blondynka informatyczna! 
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W 
OBIEKTYWIE 
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PASOWANIE NA PIERWSZAKA 
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PRÓBA DO “BALLADYNY” 
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46 



OŚMIORNICA 

 

 

Już w następnym numerze “Ośmiornicy”: 

● Recenzje spektakli Proscenium 

● Wywiady 

● Drugie spotkanie Kółka Wierszokletów 

● Spacer z Ernestem 

● Wiersze 

● Relacja z kampanii wyborczej do SzRU 

● ...i wiele innych! 
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