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ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 
 
 

Można i tak - prowadzid lekcję, uczyd. Co tam - uczyd! Szybowad. Można w ten sposób żyd! 

Można byd takim człowiekiem! - Oczywiście, nie wszystkim dana jest taka szansa. Niemniej, 

trzeba próbowad. Trzeba próbowad szczęścia. Jak? 

Wskazanie jest proste: uczyd się obcych języków, w ogóle - sztuki słowa! Jeśli będziecie           

m ó w i d - płynnie, inteligentnie - wasz szary, ubogi świat stanie się barwny... barwniejszy.  

Bo wszystko pochodzi z języka. Bo wszystko od niego zależy.  Bo, jak powiada Pismo, na 

początku jest Słowo. 

 

Najdrożsi Profesorowie, Szanowni Mentorzy! 

W szczególnym dniu – Dniu Edukacji Narodowej – wyrażamy nasze najszczersze 

podziękowania za zaangażowanie, trud, ale przede wszystkim – ogromną pasję, z którą 

każdego dnia przedstawiacie nam to, co dotąd było nieznane. Dziękujemy za sposób, w jaki 

to robicie! Za to, jak wielką wagę przywiązujecie do sztuki Słowa – za płomienne wykłady, 

które porywają nie tylko umysły, ale także i serca, za barwne anegdoty, za to, jak łatwe stają 

się najtrudniejsze zagadnienia, w momencie gdy Wy opowiecie nam o nich swoimi Słowami – 

za to, że nie tylko uczycie, a szybujecie! 

Wyrażamy ogromną wdzięcznośd za to, że nie pozwalacie nam pozostawad obojętnymi 

wobec sztuki Słowa.  Za to, że zawsze dbacie o to, byśmy precyzyjnie formułowali swoje 

myśli,  nie ustępujecie w egzekwowaniu najwłaściwszej definicji, że – poprzez troskę o język, 

jakim mówimy – nie dopuszczacie do tego, byśmy byli byle jacy. 

Z okazji naszego wspólnego święta  życzymy Wam i sobie, byśmy razem – dzięki Wam i za 

Waszym przykładem – szybowali; by dla Was - nauczanie, a dla nas - nauka nie stały się szarą 

i ubogą rutyną. Życzymy Wam, by słowa, które słyszycie od nas  - odpowiedzi, definicje, 

dociekliwe pytania – były wypowiadane płynnie i inteligentnie – byśmy nieustannie dążyli do 

kunsztu Słowa, jaki posiadacie Wy – Najlepsi. 

Dziękujemy równie mocno wszystkim innym Pracownikom szkoły za umożliwianie nam 

codziennej nauki przez troskę o nią. 
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O SZKOLE SŁÓW KILKA… 

 - FELIETONY UCZNIÓW KLASY 3G 
 

 

Agata Konarska 
 

Coś ty uczynił oświacie, Mickiewiczu, czyli Dzień Patrona i seksdemoralizacja w VIII LO 

W listopadzie 2018 roku miała miejsce 163. rocznica śmierci wielkiego poety Adama 

Mickiewicza. Od momentu pochówku wieszcza jego wieczny odpoczynek nieustannie 

zakłócany jest poprzez zarzuty, które kierują w jego stronę przedstawiciele różnych grup. Ze 

strony uczniów skargi dotyczą głównie niesatysfakcjonujących ocen z wypracowao, do 

których zadania oskarżony zainspirował ich belfrów; częśd zarzutów dotyczy również 

uszczerbku na zdrowiu w postaci siniaków na czole spowodowanych nagłym uderzeniem 

głową w stół podczas przysypiania na lekcji poświęconej Gustawowi-Pustelnikowi. Nieco inne 

zarzuty stawiają Mickiewiczowi nauczyciele: skarżą się na nikły stopieo zainteresowania 

uczniów losami Konrada Wallenroda; u niektórych pedagogów obserwuje się atak paniki na 

hasło Sonety krymskie (spowodowany traumą po wyśmianiu przez uczniów egzaltowanej 

interpretacji Stepów akermaoskich). Okazuje się, że skargi uczniów i nauczycieli mają 

wspólny mianownik zaszyfrowany w postaci trzyliterowego skrótu: CKE. Bowiem aż dwie (!) 

pozycje na liście l e k t u r   o g w i a z d k o w a n y c h  to dzieła figurującego na wokandzie 

Adama M. w obliczu przedstawionych zarzutów dziwid może to, że wymaga się pełnej 

znajomości aż dwóch utworów oskarżonego oraz fakt, że patronuje jednemu z poznaoskich 

liceów. 

Prawdą jest, że mało kto kojarzy poznaoskie VIII LO z Adamem Mickiewiczem. Wyróżnia 

się  dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że nazwiska Mickiewicza nie 

da się tak czule zdrobnid jak nazwisk innych patronów poznaoskich szkół (Marcinkowski - 

Marcinek, Paderewski - Paderek, Mickiewicz - ?). Drugą natomiast jest to, że każdy kojarzy 

poznaoską Ósemkę ze szkołą kształcącą umysły ścisłe: lekarzy, inżynierów, ekonomistów. 

Trzeba przyznad, że romantyczny Mickiewicz patronujący młodym naukowcom jest trochę 

jak wilk pilnujący owiec. 

Porównanie to okazało się niezwykle trafne w obliczu wspomnianej rocznicy śmierci Adama 

Mickiewicza, którą uczniowie Ósemki upamiętniają jako Dzieo Patrona. Co roku jedna z klas 

ma przygotowad uroczystośd dla całej społeczności uczniowskiej. Forma uroczystości jest 

dowolna, lecz preferuje się przygotowanie przedstawienia, co stanowi nie lada wyzwanie dla 

nieobdarzonych ani literacko, ani artystycznie umysłów ścisłych. w tym roku zadanie zostało  
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przydzielone klasie 2G - grupie młodych geografów, przyszłych ekonomistów i wilków 

biznesu. Warto wspomnied, że pierwszym z zadao, które 2G otrzymała w tym roku, było 

zorganizowanie kiermaszu używanych podręczników, z czym - jako młodzi handlowcy 

dysponujący żyłką do interesów - poradzili sobie śpiewająco.  

Niestety, tworzenie przedstawieo artystycznych nie jest aktywnością, która znajduje się 

w obszarze zainteresowao młodych biznesmenów, a w połączeniu z deficytem czasu 

wynikającym z meandrowania pomiędzy przyswajaniem kolumn tabeli stratygraficznej, 

wyznaczaniem parametru m a planowaniem projektu społecznego na Ekonomię w praktyce, 

tegoroczny Dzieo Patrona stanął pod znakiem zapytania. Na szczęście z pomocą Pao Profesor 

powstał scenariusz -  nieco nietuzinkowy, niekonwencjonalny, lecz przez to - intrygujący 

i skłaniający do spojrzenia na Adama M. z nieco innej perspektywy. 

Toteż młode wilki biznesu były w pełnej gotowości do podjęcia przedsięwzięcia  - organizacji 

prób, które byłyby etapem realizacji celu - wystawienia przedstawienia z okazji Dnia Patrona, 

który miał odbyd się 22 listopada. Niestety, koniec listopada okazał się bardzo niefortunnym 

momentem na obcowanie uczniów z Adamem Mickiewiczem. Mianowicie przełom 

października i listopada jest czasem, w którym klasy drugie zaczynają omawiad twórczośd 

swojego patrona. Od kilku lat  w placówce obserwuje się w tym czasie tak zwane umizgi 

i podejmowanie wzmożonych podbojów na arenie miłosnej. 

Młodzi naukowcy - dzięki szczegółowej analizie utworów Mickiewicza - zdają sobie sprawę 

z tego, że oprócz fizyki, chemii, geografii, biologii czy matematyki w życiu człowieka ważne są 

także uczucia. Toteż chłopcy podejmują próby odnalezienia swej jedynej Zosi, a dziewczęta - 

wzorem Telimeny - kokietują swoich kolegów. o sukcesie podejmowanych działao świadczyd 

mogą trudności w przebyciu drogi pomiędzy salami, gdyż korytarz zamienia się w labirynt, 

w którym trasę można pokonad jedynie slalomem między czule ściskającymi się parami. Inni 

uczniowie podzielają losy Pustelnika, stając się ofiarami niespełnionej miłości, a jeszcze inni - 

biorąc przykład z patrona - nie zadowalają się jednym partnerem czy partnerką i znajdują 

szczęście u boków kilku. u wszystkich grup odnotowuje się znaczne pogorszenie wyników 

w nauce, brak koncentracji na lekcji i nieprzygotowanie do zajęd.  

Wilk Mickiewicz, który miał pilnowad stada ósemkowych owiec – tak, by zdobywały kolejne 

etapy wykształcenia, a w przyszłości zrobiły wielką karierę - zaczyna pożerad je swoją 

romantyczną wizją świata i uczuciami. w tym roku pojawiły się również głosy o romansach 

wśród nauczycieli  i pytanie, czy wzorują się na swoich wychowankach, czy sami niszczą się 

twórczością wielkiego poety... 

Zaniepokojony takim stanem rzeczy dyrektor postanowił ograniczyd obcowanie uczniów 

z Adamem M. i podjął decyzję o odwołaniu tegorocznego Dnia Patrona, motywując ją  

spotkaniem dyrektorów poznaoskich szkół, które dnia 22 listopada miało odbyd się w auli 

VIII LO i niemożnością przełożenia wydarzenia na inny termin. Informacja oburzyła uczniów 

klasy 2G, którzy chcieli podzielid się efektami swojej ciężkiej pracy z całą społecznością 

uczniowską. Liczne rozmowy, prośby czy groźby nie przyniosły żadnego efektu, a scenariusz,  
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w którym młodzi ekonomiści pogrzebali ostatnie krople z trudem wykrzesanego artyzmu, 

wylądował w koszu. 

Winą za taki przebieg wydarzeo uczniowie klasy 2G obarczyli dyrekcję, będąc przekonanymi 

o słuszności swoich osądów. Dopiero w momencie zapoznania się z treścią Lalki Bolesława 

Prusa uczniowie zdali sobie sprawę, że odwołanie Dnia Patrona nastąpiło wyłącznie z troski 

o ich dobro. Uświadomili sobie, że dyrektor - znając dzieje Stanisława Wokulskiego - 

postanowił zawalczyd o ich los i nie pozwolił zaprzepaścid talentów czy przyszłych karier 

wychowanków na rzecz miłosnych uniesieo spowodowanych obcowaniem z Mickiewiczem.  

Co więcej, obawy dyrektora okazały się prorocze, a decyzja o odwołaniu Dnia Patrona 

niewystarczająca, by zapobiec innemu przykremu wydarzeniu, które miało miejsce pod 

koniec listopada i poważnie zagroziło dobrej sławie placówki - VIII LO zostało oskarżone 

o seksdemoralizację. Udzielając wywiadów w tej sprawie, dyrektor postanowił oszczędzid 

przykrości ciemiężonemu Mickiewiczowi i nie wspomniał o tym, że to właśnie wielki poeta 

Adam M. odpowiada za seksdemoralizację młodzieży. 

Jednakże uczniowie wiedzą już, jaka jest prawda i  - w pełni wdzięczni za to, że dyrekcja 

zawalczyła o ich los - całą winą za odwołanie tegorocznego Dnia Patrona obwiniają samego 

patrona ze względu na to, że umarł w bardzo niefortunnym - w obliczu rozkładu materiału 

z języka polskiego - momencie, a do listy oskarżeo na wokandzie dopisują 

(seks)demoralizację młodzieży oraz destrukcyjny wpływ na ich przyszłe kariery, którego 

ofiarami - dzięki czujności i działaniom dyrekcji VIII LO - na szczęście nie zostali. Uczniowie 

podważają słusznośd decyzji CKE  o   o g w i a z d k o w a n i u  aż dwóch utworów Adama M., 

chod domyślają się, że wybór takich a nie innych lektur też może byd winą samego 

Mickiewicza. 

 w obliczu wymogu znajomości twórczości wielkiego poety nauczyciele gorliwie realizują 

treści programu, chod na samą myśl o Stepach akermaoskich trauma powraca… 
 

Coś ty oświacie uczynił, Mickiewiczu… 
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Anna Pietrzak 

 

Sensy i bezsensy w szkole 
 

Po co jest szkoła? Wcześniej raczej się nad tym nie zastanawiałam. Chodziłam do szkoły, bo tak 

powinno byd. Muszę umied czytad, pisad, mówid… To podstawowe umiejętności, z których codziennie 

korzystam. Porównam szkołę do zawodów biegowych. Na samym początku, jeszcze przed startem czy 

nawet zapisami na takie portowe wydarzenie, muszę się przygotowad. Nauczyd się biegad, 

prawidłowo oddychad, poznad przydatne techniki. Tak samo jest w szkole, najpierw dostaję 

podstawowe informacje. Ale, ale - czy aby na pewno? Oczywiście moim najważniejszym zadaniem 

w szkole jest uczenie się, ale czy ja wiem, jak się uczyd? 

Czy ktoś mnie tego nauczył? Pokazał, jak się uczyd? Jak korzystad ze zdobytej wiedzy? NIE! Sama 

z siebie muszę to wiedzied; nauczycielom, egzaminatorom, autorom programów, testów wydaje się 

to takie proste i oczywiste. a ja czasami mam wrażenie, że błąkam się po zakamarkach wiedzy jak 

Dante po zaświatach. On szukał prawdy, 

ja sposobu na edukacyjny system. Tak, tak - pamiętam mechanizm usuwania brudu, przecież jest tak 

bardzo przydatny… Dobra, to nieprawda. Części treści, których mnie uczono, po prostu nie 

pamiętam. Starsi ode mnie mówią, że prawie nigdy nie wykorzystali niektórych zagadnieo 

przyswojonych (na chwilę? na sprawdzian? na…?) w szkole. Od teorii do praktyki daleko, oj, bardzo 

daleko! Drogi Czytelniku (Nauczycielu, Egzaminatorze), pomyśl, proszę, ile osób w czasie lekcji chowa 

głowę, 

aby przypadkiem nie zostad wywołanym do odpowiedzi. Ilu uczniów boi się odpowiedzied, ponieważ 

mogą podad złą odpowiedź? w obawie przed negatywną oceną czy minusem wybierają milczenie. 

Zresztą, niektórzy mawiają „Mowa jest srebrem, a milczenie złotem”. Dlaczego nie można czasem 

zapomnied o ocenach? 

Dlaczego nauczyciel nie spróbuje wycisnąd z ucznia wiedzy, może zobaczy, że jednak on coś umie? 

Prawdopodobne stwierdzi, że ktoś mu podpowiedział albo miał napisaną ściągę. Przecież ten Iksioski 

nie jest zbyt pilnym uczniem, nie pisze sprawdzianów 

na szóstki czy piątki. Stop! Dlaczego ocena ma byd wyznacznikiem wiedzy? Może źle napisałam 

sprawdzian, bo myślę inaczej niż napisano w kluczu albo użyłam jednego innego słowa niż 

w odpowiedzi do zadania, a nie ze względu na niewiedzę. Nauczyciel nie będzie tego pamiętał przy 

wystawianiu koocowej oceny. Zobaczy jedynie dwóję, która widnieje w dzienniku. Dlaczego nie 

można bardziej skupid się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, takich jak praca w zespole czy 

dobre zarządzanie czasem? 

W dorosłym życiu nie wyciągnę mapy, nie zacznę obliczad skali, chcąc sprawdzid, jaka odległośd dzieli 

mnie od Helsinek. Użyję „wujka google” i „google maps”. Są również książki, encyklopedie, badania 

spisane przez osoby, które poświęciły swój czas, swoje życie, abym mogła znad to i wiele innych 

fascynujących faktów. Pytam więc, czy mam marnowad mój czas i pamięd na zapamiętanie tych 

informacji? Jeśli będą mi potrzebne, znajdę je, przeczytam i dowiem się. Dlaczego, zamiast wkuwania, 

nie mogę poświęcid się swojej pasji i … grad w teatrze albo uczyd się japooskiego, albo uprawiad piłkę 

nożną, albo, albo, albo. 
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Julia Łowioska 
 

(Chyba każdy chod raz…) 

 

Chyba każdy chod raz przeklinał swój budzik, posunę się nawet do  stwierdzenia, że 

w uczniowskiej społeczności zjawisko to zdarza się niemalże codziennie. Za oknem ciemno, 

jednak mimo wszystko musisz wstad z łóżka, obnażyd swoje jeszcze ciepłe, wygrzane kołdrą 

ciało oraz umysł pełen sennych marzeo przed tą nieszczęsną szarą codziennością . Jak co 

dzieo poranny chłód muska zaspaną twarz, jak zwykle nie mieścisz się w tramwaju i jak  

zawsze trafiasz prawie  spóźniony  do budynku, którego widok poprawia ci nastrój tylko 

w ostatni dzieo roku szkolnego. Znam to wszystko z własnego doświadczenia. 

 

Zjawiam się w szkole, na korytarzach mimo gorliwych rozmów na tematy rozmaite, nie 

uniknę dochodzącego narzekania: „nie wyspałem się”, ,,jak wiele dni zostało jeszcze  

do wakacji” i „nie umiem na sprawdzian”. Mimo profilu klasy wybranego zgodnie z moimi 

preferencjami  ubolewam (nie tylko ja, cała moja klasa), gdy nie ma nauczyciela wf-u,  

a na tablicy z zastępstwami wpisana jest kolejna lekcja matematyki. w klasie krążą plotki, 

że  z 400 obiektów na mapie, które każdy uczeo 2G musi umied na jutrzejszy sprawdzian, 

częśd musiała zostad wymyślona przez nauczycielkę geografii. Od kiedy w Polsce jest aż tyle 

rzek?  

Z każdym dniem coraz bardziej zaczynam się zastanawiad nad sensem uczęszczania  

do placówki zwanej przez większośd rodziców „kluczem do przyszłości”. Czy rzeczywiście tak 

to powinno wyglądad? Polski system nauczania nie należy do najlepszych, przyznają to nie 

tylko uczniowie, ale i sami nauczyciele. Niezależnie od tego, jak znakomitą pracę znajdę 

 po studiach, nie będę poruszad w niej tematów takich jak budowa pantofelka, prawo 

sylogizmu koniunkcyjnego czy miejsca występowania wód polodowcowych na świecie. Czy 

nie myślisz podobnie? Czy w czasie, w którym według innych powinieneś wykonywad jakieś 

pożyteczne czynności, tak jak ja rozmyślasz o wakacyjnych planach, odliczając dni i tygodnie 

do upragnionej „wolności”? 

 Jednak zastanówmy się, czy szkoła nie uczy nas niczego pożytecznego? Udało mi się znaleźd 

jej kilka plusów. To właśnie dzięki niej, mimo  że wstaję prawie ze wschodem słooca, uczę się 

punktualności. Spotykam w niej ludzi, z którymi zawieram nowe znajomości, zaczynam 

obcowad  z rówieśnikami, odrabiam zadania (lub nie), ucząc się obowiązkowości i to właśnie 

dzięki szkole zrozumiałem, jak wiele rzeczy może niepotrzebnie zajmowad miejsce w mózgu! 

Mimo że sama nie należę do fanów szkoły, szkolnictwa i wszystkiego, co wiąże się ze 

wstawaniem przed 6. rano, mam świadomośd, że szkoła mimo wszystko poszerza horyzonty 

myślowe. Bez niej można skooczyd na ulicy, jednak z nią (czytaj: po jej ukooczeniu) można 

mied własną ulicę. 
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TEMAT NUMERU 
 

 
 

Jak przetrwad w VIII LO? 
- czyli mazanie tablicy i nie tylko… 

 
 
 

1. Maż tablicę w prawidłowy sposób. (fot.1)  
 
 

2. Nie daj w sobie zaszczepid dżumy bądź jądra ciemności. 
 
 

3. Jakby… nie mów „JAKBY”. (fot.2) 
 

 
 

 
 

 

fot. 1 
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4. Zapomnij o istnieniu palca wskazującego – najodpowiedniejszym narzędziem do 

wskazywania jest  b a m b u s.  Przy tym - miej refleks, unikając niepożądanych zbliżeo 
ze wspomnianym narzędziem. 

 
 

5. Poruszaj się prawą stroną schodów, a nawet w najtrudniejszych momentach 
ósemkowej egzystencji, nie waż się na nich siadad. 

 
 

6. Przed lekcjami na czwartym piętrze zadbaj o odpowiednie nawodnienie i porządną 
rozgrzewkę. Niejeden poległ już, brawurowo porywając się na sam szczyt. 
 

 
7. Nie nadużywaj “ósemkowego wodopoju”… ;) 

 

 
8. Nie bądź leniwy i nie dopuśd do tego, by  Twoje odpowiedzi zostały uznane za byle 

jakie. (fot.3) 
 
 

9. Unikaj błędów kardynalnych, chyba że naprawdę zależy ci na  S O L O (na zapleczu). 
 
 

10. Zawsze stawiaj się w szkole na godzinę określoną w planie lekcji, bo nawet jeśli Twój 
Profesor wyszedł na wykłady z klasą, pojechał na wycieczkę lub dopadł go wirus, na 
pewno pojawi się inny, który przeprowadzi lekcję matematyki.  

 

 

  

fot. 2 

fot. 3 
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WRZEŚNIOWY SALONIK ARTYSTYCZNY 
 

W piątek 27.09.2019 na Artystycznym Saloniku po raz pierwszy w tym roku członkowie szkolnego 

koła teatralnego Proscenium mieli okazję wystąpid na scenie. o 18. rozpoczął się spektakl “Sok 

malinowy i co się z niego wylało”. 

 

Sztuka, inspirowana poetyckimi dziełami Schulza, była nietypowa i niełatwa ani w odtworzeniu, ani 

w odbiorze. Przedstawiała wizję senną młodego Józia wkraczającego w dorosłośd, w której działy się 

różne dziwne rzeczy. Bohaterowie to subiekci oraz strażacy, będący jednocześnie rycerzami, 

owładnięci byli żądzą soku malinowego i pociągani twórczymi ideami ojca. Ten z kolei, opętany 

swoimi wizjami, żywił niechęd do spraw przyziemnych, prowadząc pogardliwe dysputy z żoną 

i awanturniczą służącą, był jednak również kobietami zafascynowany. w niezwykłe role, kreowane na 

próbach już od zeszłego roku szkolnego, wcielili się - Karol Wesołowski jako Józio, Michalina 

Grześkowiak jako matka, Jakub Pituła jako ojciec, Anna Pietrzak jako służąca Adela, Gabriela Anglart 

i Małgorzata Misiak jako szwaczki Polda i Paulina, a także Maksymilian Kozłowski, Maksymilian 

Łepski, Wiktor Kęska, Maciej Misiak jako rycerze oraz Maciej Kowalski, Michał Kałmucki, Hubert 

Kramer i Marcin Łukomski jako subiekci. 

 

Przez 45 minut trwania przedstawienia akcji było naprawdę dużo, dzięki czemu publicznośd nie miała 

jak się nudzid. Rok szkolny pod kątem teatralnym z pewnością można uznad za pomyślnie otwarty. 

 

Jakub Pituła z klasy 3A 
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STRAJK KLIMATYCZNY  
 

 

20 września młodzież postanowiła wziąd przyszłośd w swoje ręce. Wspólnie zebrali się na 

placu Wolności w ramach ogólnoświatowego Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, by 

wykorzystad swoją wolnośd słowa i krzyczed z całych sił, by usłyszano ich wołanie o pomoc. 

Po wysłuchaniu przemówieo młodych ludzi organizujących Młodzieżowy Strajk Klimatyczny 

wszyscy razem zrobili krok w stronę lepszego jutra i przeszli przez ulice Poznania, głosząc 

hasła wspierające walkę o zmianę. „Nie ma planety B!”, „Na martwej planecie nie ma 

kotków” czy zwykłe „Ty też możesz zmienid świat” można było usłyszed w drodze od placu 

Wolności, przez ulicę Półwiejską, aż po Stary Rynek. Zmiany klimatyczne dotykają wszystkich, 

jest to jeden z największych problemów naszej planety, a zdaje się, że nie wszyscy chcą go 

zauważyd, a jedynie młode pokolenie rozpaczliwie stara się zwrócid na niego uwagę. To nie 

jest walka o teraźniejszośd, a o przyszłośd, której nikt nie ma prawa nam zabierad. 

a samolubne, często nieświadome, działania ludzi, które negatywnie wpływają na nasze 

środowisko, niszczą szanse na szczęśliwe jutro. Mamy prawo się z tym nie zgadzad i to 

właśnie robimy. Nie zamierzamy siedzied bezczynnie i nie spoczniemy, póki nie zostaniemy 

usłyszani. 

Aleksandra Olender z klasy 3G 
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PASOWANIE NA UCZNIA VIII LO 
 

Początki nowego roku szkolnego były niewątpliwie doświadczeniem traumatycznym dla nowo 
przybyłych pierwszoklasistów. Po przejściu próby ognia, czyli pierwszych trzech tygodni, nieliczni, 
którzy przetrwali, mogli dostąpid zaszczytu pasowania na ósemkowicza. Uroczystośd odbyła się 19 
września 2019 roku w auli szkolnej i została zorganizowana przez zeszłorocznego Mistrza Integracji, 
klasę 2b. Po powitaniu, odśpiewaniu hymnu paostwowego i wprowadzeniu sztandaru mogła 
rozpocząd się przemiana z beztroskich gimnazjalistów (lub uczniów podstawówki) w poważnych 
licealistów. Rytuał przejścia wymagał wielu poświęceo, więc każda klasa posłała na scenę tylko 
jednego przedstawiciela, tego najodważniejszego  – przewodniczącego. w drodze towarzyszyli im, 
obeznani już z rzeczywistością Ósemki, wychowawcy.  

 Po wkroczeniu na scenę siedmiu par mistrz-uczeo (na pasowaniu gimnazjalistów zawieruszyła się 
także klasa 1bP) do działania wkroczyła Pani Dyrektor, by jeszcze raz przestrzec wszystkich 
niezdecydowanych przed konsekwencjami decyzji o wstąpieniu do grona poznaoskiej elity. Co 
zaskakujące, nikt nie wybiegł nagle z auli w stronę najbliższej szkoły zawodowej, można więc 
pochwalid niezwykłą determinację tegorocznych pierwszaków, by z honorem przyjąd wszelkie 
trudności, z jakimi spotkają się w ciągu najbliższych trzech lat. Ostateczne oddanie się uczniów w ręce 
nowego liceum nastąpiło, gdy wszyscy chórem złożyli przyrzeczenie. Niestety, powtórzenie po 
konferansjerach jego najbardziej złożonych elementów nastręczało pewnych trudności, ale 
większości udało się wybrnąd z sytuacji z niewzruszoną twarzą. Następny etap wymagał użycia 
ósemkowego artefaktu, jakim jest Miecz, służący do pasowania nowych uczniów. Pani Dyrektor 
podeszła do stojących przy sztandarze przedstawicieli i, dotykając ich ramion, uczyniła ich oraz, 
symbolicznie, całą klasę oficjalnymi, uczniami Ósemki ( z relacji obecnych na scenie wiadomo, że 
wystąpiło pewne ryzyko urazu twarzy, szczęśliwie udało się tego uniknąd). Następnie wszyscy obecni, 
a przede wszystkim dumni pierwszoklasiści donośnymi głosami zaśpiewali hymn szkoły. Należy 
pochwalid klasę 2b, która udzieliła wsparcia, wystawiając pod sceną zespół utalentowanych 
śpiewaków, dzięki którym prościej było uniknąd pomyłki w zawiłościach melodii. Gdy wybrzmiała 
ostatnia nuta, nastąpiło rozdanie uczniom znaczków Ósemki. Przedstawiały one nieskooczonośd, tak 
jak nieskooczone jest oddanie, motywacja i pragnienie wiedzy nowo przybyłych (ubolewamy nad 
faktem, że czas do matury też nie jest nieskooczony). 

Wyprowadzenie sztandaru zakooczyło częśd oficjalną i rozpoczęło częśd artystyczną. Obecni na sali 
oczekiwali więc, aż na scenie pojawią się artyści z klasy 2b. Tymczasem okazało się, że 
jako  matematyczno-fizyczne dusze woleli wyrazid się artystycznie przez film. Krótkometrażowa 
produkcja opowiadała o przeżyciach ucznia naszej szkoły, zarówno tych pełnych radości jak 
i trudności. Największą gwiazdą filmu była Pani profesor Kinga Jankowska, która nawet grając czarny 
charakter, potrafiła wzbudzid sympatię widzów. Pochwalid należy także gościnny występ 
ósemkowych schodów oraz windy, które od kilku lat pełnią istotną rolę w opowieściach o naszej 
wspaniałej szkole. 

Po seansie publicznośd nagrodziła twórców gromkimi brawami i organizatorzy w pięknych słowach 
pożegnali świeżo upieczonych i uśmiechniętych uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Liczymy, że koniec okresu ochronnego nie zdoła pozbawid ich tego 
optymizmu.  

 

Jagienka Mądrzak z klasy 1eG 
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RELACJE Z WYCIECZKI INTEGRACYJNEJ 

KLAS PIERWSZYCH 
 

Patrycja Loba z klasy 1eG 

W piątek 20 września klasy pierwsze po gimnazjum pojechały na wycieczkę integracyjną. Była to 
prawdopodobnie jedna z nielicznych wycieczek, jakie nas czekają w tej szkole, i jednocześnie chwila 
wytchnienia od szkolnych zajęd i morderczych schodów. z tego też powodu wszyscy przybyli na 
miejsce zbiórki pełni zaciekawienia i gotowi na wyzwania. Pomimo faktu, że nikt nie miał zbyt dużych 
oczekiwao (w koocu to impreza organizowana przez szkołę), to wszyscy bardzo pozytywnie byli 
zaskoczeni. 

 
Pierwszoroczniacy zebrali się pod szkołą o godzinie 8:45. Każda klasa była podzielona na pół, by 
jechad w autokarze z innymi uczniami klas pierwszych. Atmosfera, z początku krępująca, z każdą 
chwilą stawała się przyjaźniejsza. Był to pierwszy element między klasowej integracji. Czy spełniło to 
swoją rolę? Na pewno zdania są podzielone. Po dotarciu na miejsce czekało na nas pyszne jedzenie 
oraz wiele gier, dzięki którym zintegrowaliśmy się w klasach. Były to m.in. gigantyczne bierki, bieg 
w wielkich spodniach, wieloosobowe narty, wyścigi przez bagno, zabawy z ogromnymi, kolorowymi 
chustami oraz zumba. Odbyły się również konkursy na wiersz najlepiej opisujący klasę oraz na 
najsmaczniejsze ciasto. Tym zabawom towarzyszyło naprawdę dużo emocji. Podczas zadao została 
wyznaczona hierarchia w klasach. w niektórych grupach wystąpiło kilka konfliktów. Czasem również                  
w gronie klasowym znalazła się jakaś jedna osoba próbująca po cichu sabotowad zajęcia 
i demotywowad resztę swoich kolegów. Pomimo wyżej wymienionych wydarzeo był to jednak bardzo 
mile spędzony czas, gdyż starcia zawsze kooczyły się gromkim śmiechem. Po podsumowaniu 
wszystkich konkurencji mistrzem integracji została ogłoszona klasa 1A, czyli nasze szkolne 
informatyczne świry z IKA. Jako wygrani otrzymali Puchar Mistrza Integracji 2019. Składamy im 
serdeczne gratulacje oraz życzymy powodzenia w przygotowywaniu uroczystości powitalnej dla 
przyszłych uczniów naszej wspaniałej szkoły! Reszta klas na pocieszenie otrzymała po butelce 
wyrafinowanego szampana. 

Następnie odbyła się ,,prawdziwa leśna dyskoteka”, na której mieliśmy szansę zintegrowad się 
z całym rocznikiem. Taoczyliśmy do wielu piosenek, nie zapominając o pogo, czyli formie integracji 
młodzieży, która w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularnośd. w tym roku kultywowaliśmy 
również ósemkową tradycję i dwukrotnie zataoczyliśmy belgijkę. Wymagało to od uczniów dobrego 
wyczucia rytmu i wypracowanej kondycji fizycznej. Jeden ze szkolnych profesorów dał się nawet 
skusid na taniec ze swoimi wychowankami. Piosenką wyjazdu została wszystkim dobrze znana 
wyrafinowana pieśo „Ona by tak chciała”, która rozgrzała nawet najbardziej zatwardziałe serca 
ósemkowiczów. 

Po powrocie większośd uczniów udała się nad ósemkowy „wodopój” (który przedstawili nam na 
pasowaniu starsi uczniowie), aby kontynuowad integrację. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. 
Świetnie się na niej bawiliśmy. Była to dla nas doskonała szansa do zintegrowania się. 
Wykorzystaliśmy ją bardzo dobrze, co sprawiło, że szkolne korytarze od teraz będzie wypełniał nasz 
gromki śmiech i ciepła atmosfera pełna wspólnej radości z nauki oraz wzajemnej życzliwości. To był 
wspaniały czas! 
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Małgorzata Przybytkowska z klasy 1eG 
 

Dwudziestego września bieżącego roku uczniowie klas pierwszych po gimnazjum wyjechali na długo 
wyczekiwaną wycieczkę integracyjną do Radlina koło Jarocina. 

Z samego rana młodzi ósemkowicze wraz z nauczycielami  zebrali się na placu przed szkołą, 
zaopatrzeni w pyszne smakołyki – wszelkiego rodzaju ciasta i ciasteczka, upieczone specjalnie na tę 
okazję. Każdy    z nas miał na sobie element rozpoznawczy – koszulkę, opaskę czy też chustkę                                                                     
w wyznaczonym dla swojej klasy kolorze. Taką barwną grupą zajęliśmy miejsca 
w autokarach  i wyruszyliśmy w drogę. Integracja rozpoczęła się jeszcze przed dotarciem na miejsce – 
rozmowom i  śmiechom w trasie nie było kooca.  

Po przywitaniu przez organizatorów na terenie ośrodka rozsiedliśmy się na wyznaczonych miejscach, 
gdzie mogliśmy porozmawiad, zajadając się jednocześnie przygotowanymi pysznościami. 
w międzyczasie zostaliśmy zapoznani z konkurencjami, jakie na nas czekały w wyścigu o Puchar 
Integracji dla najlepszej klasy. Pierwszym wyzwaniem było ułożenie wiersza jak najlepiej 
charakteryzującego określony profil. Niczym prawdziwi poeci (w koocu nazwisko patrona szkoły 
zobowiązuje) daliśmy się ponieśd przypływowi weny, zapełniając kartki coraz to zabawniejszymi 
przemyśleniami. 

Po tym wysiłku umysłowym przyszedł czas na rozruszanie się. Animatorzy zadbali o ciekawe rozrywki, 
takie jak zabawa wielką integracyjną chustą czy różnego rodzaju taoce. Nie zabrakło oczywiście 
dobrze znanej i lubianej przez uczniów belgijki.  

Wkrótce rozpoczęła się najbardziej emocjonująca częśd programu, czyli rywalizacja na świeżym 
powietrzu. Zmierzyliśmy się m.in. z przeprawą na nartach dla trzech osób, grą w gigantyczne 
bierki     czy biegiem w „integracyjnych spodniach”. 

Po spaleniu kalorii przyszła pora na ich uzupełnienie w postaci pieczonych na grillu kiełbasek. 
w oczekiwaniu na wyniki rywalizacji nie nudziliśmy się – chętni mogli stawid się na specjalnie 
przygotowanej strzelnicy i spróbowad swoich sił w trafianiu do celu. Podczas odpoczynku, wspólnych 
rozmów i śpiewów mieliśmy szansę nawiązad nowe znajomości oraz poznad lepiej koleżanki i kolegów 
z innych klas.  

Wreszcie nastąpił moment wyłonienia zwycięzcy między klasowych zmagao. Wcześniej jednak 
odczytaliśmy napisane przez nas wiersze oraz poznaliśmy wyniki degustacji naszych wypieków przez 
organizatorów. Puchar ostatecznie trafił do klasy 1B. Po triumfie Czerwonych polały się szampany 
(bezalkoholowe oczywiście), przewodniczący klas odebrali pamiątkowe dyplomy, a następnie wszyscy 
zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcia. 

Później rozpoczęła się oczekiwana, prawdziwa, leśna dyskoteka. Dzięki didżejowi mogliśmy zataoczyd 
zarówno do starszych przebojów jak i do współczesnych piosenek, każdy znalazł więc coś dla siebie. 
Nawet nauczyciele dołączyli do wspólnej zabawy. 

Niestety, jak to zwykle bywa, wszystko co dobre szybko się kooczy (podobnie jak okres ochronny). 
Tak więc po zakooczeniu dyskoteki wsiedliśmy znów do autokarów i ruszyliśmy w drogę powrotną do 
Poznania. Wciąż jednak dało się słyszed wspólne śpiewy i rozmowy w pojazdach. Podróż minęła 
bardzo szybko i wkrótce zobaczyliśmy budynek naszej szkoły. Pożegnaliśmy się więc z nowymi 
przyjaciółmi, by po weekendzie wrócid do szkoły z nowymi siłami i pełni energii do podjęcia  nowych 
wyzwao. 
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WYMIANA do  SAUMUR 
 

Nie od dziś wiadomo, że uczniowie „Ósemki” uwielbiają podróżowad, odwiedzad ciekawe miejsca, 
poznawad nowe kultury i nowych ludzi. w naszej szkole co roku organizowanych jest wiele wymian 
i wycieczek, które pozwalają nam na odkrywanie nowych miejsc i inspirują do ciągłej eksploracji 
świata. Dzięki podróżom jesteśmy w stanie lepiej poznad siebie, ponieważ często jesteśmy stawiani 
w sytuacjach, których na co dzieo nie doświadczamy. Uważam, że podróże wzmacniają nasz 
charakter i sprawiają, że stajemy się dojrzalsi. Ponadto pozwalają przerwad rutynę, co później 
skutkuje większym zapałem do pracy i często wzmożoną efektywnością. 

Pod koniec lutego bieżącego roku, razem z koleżankami z klasy, dostałam szansę uczestnictwa 
w sześciotygodniowej wymianie ze szkołą we francuskim miasteczku – Saumur. Podczas naszego 
pobytu we Francji i uczęszczania do tamtejszego liceum Institution Saint Louis miałyśmy możliwośd 
poznania francuskich zwyczajów, systemu edukacji oraz polepszenia poziomu znajomości języka. Był 
to wspaniały czas, pełen niezapomnianych doświadczeo, których namiastką chciałabym się z Wami 
podzielid. 

Francuski system edukacji jest podobny do tego, który znamy z Polski. Ogromną różnicę można 
jednak zauważyd między naszym a francuskim trybem dnia. 

Pamiętam, że na początku stanowiło to dla mnie duży problem, by przyzwyczaid się do nowych 
godzin posiłków, a przede wszystkim do pory powrotu do domu. Dzieo zaczynałam o 6:00 lub 7:00 
rano, w zależności od dnia tygodnia. Śniadanie było zawsze najmniejszym posiłkiem i zazwyczaj 
jadłam je w biegu. w szkole lekcje trwały znacznie dłużej niż w Polsce. Określiłabym je raczej mianem 
bloków zajęd, ponieważ czas trwania jednej lekcji mieścił się pomiędzy jedną a czasem nawet trzema 
godzinami. Było to bardzo wyczerpujące i mało efektywne. o 12:00 lub 13:00 miałam przerwę na 
posiłek. Wówczas wszyscy uczniowie kierowali się do ogromnej stołówki, gdzie czekał równie duży 
posiłek, składający się z przystawki, dania głównego, serów i deseru. Po takim „lunchu” bardzo 
trudno było wrócid na zajęcia. Jednak po przerwie na jedzenie byłam dopiero w połowie zajęd, 
dlatego trzeba było znaleźd siły na dalszą częśd dnia. Lekcje trwały do 18:00. Po tej godzinie wszyscy 
byli bardzo zmęczeni i chcieli jak najszybciej znaleźd się w domu. Mieszkałam 30 minut autobusem od 
szkoły. Bardzo doceniałam czas w autobusie, ponieważ mogłam się zrelaksowad, zadzwonid do 
rodziny lub poobserwowad francuską architekturę, która w przeciwieostwie do większości polskich 
zabudowao jest stonowana, spójna i delikatna. We Francji bardzo trudno znaleźd kłujące w oczy 
billboardy z reklamami czy wysokie, betonowe płoty, którymi większośd Polaków ogradza swoje 
posesje. Dominuje biel i zieleo wielu roślin, np. winnic, którym często uważnie się przyglądałam. Po 
powrocie do domu brałam prysznic, a około 20:00 siadaliśmy razem z moją francuską rodziną przy 
stole i jedliśmy obiad. Myślę, że miałam dużo szczęścia, trafiając do takiego, a nie innego domu. Moja 
„rodzina zastępcza” bardzo starała się, bym czuła się jak u siebie i zawsze była chętna, by ze mną 
porozmawiad lub nauczyd mnie czegoś nowego. Każdego wieczoru Vero (pani, która mnie gościła) 
opowiadała nam o swojej rodzinie, podróżach, kuchni, a czasem po prostu o tym, co robiła 
określonego dnia. Myślę, że to właśnie te rozmowy najbardziej wpłynęły na poziom mojego języka 
i lepsze poznanie kultury Francji. Ostatnim etapem każdego dnia spędzonego w Saumur była próba 
nadrobienia „polskich zaległości”, które spływały do mnie każdego wieczoru i zdawały się nie mied 
kooca. Zazwyczaj jednak nie byłam nawet w stanie przepisad notatek, dlatego wszystkie te 
„przyjemności” zostawiałam na weekend. 
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W czasie mojego, ponad miesięcznego, pobytu we Francji miałam okazję odwiedzid kilka miast 
z pięknymi kościołami, klimatycznymi dziedziocami i zamkami, które w tym regionie – Pays de la Loire 
– stanowią główną atrakcję. Wąskie uliczki, stare kamienice i urokliwe piekarnie, w których pachniało 
przepysznym, francuskim pieczywem, długo zostaną w mojej pamięci. Oprócz croissantów, bagietek 
czy makaroników skosztowałam takich francuskich specjałów jak quiche, czyli tarta na słono, czy 
moje ulubione ślimaki.  

Francuzi to bardzo uprzejmi ludzie, którzy są zdecydowanie częściej uśmiechnięci niż Polacy. Niestety, 
nie znając ich ojczystego języka, porozumied się jest z nimi bardzo trudno, co jest ograniczające 
również dla nich samych. Gdy rozmawiałam z paroma osobami na temat wakacyjnych destynacji, 
większośd osób wymieniała różne części Francji lub kraje francuskojęzyczne, takie jak Maroko czy 
Algieria. Francuzi nie uczą się angielskiego, ale na razie jest im z tym dobrze i chyba nie zamierzają 
tego zmieniad w najbliższym czasie. Dlatego chcąc podróżowad do Francji, warto nauczyd się chod 
paru zwrotów lub próbowad porozumied się na migi.  

Wymiana do Francji była jedną z lepszych decyzji tego roku i szczerze polecam taki wyjazd każdemu, 
kto ma taką szansę. Oprócz nowych znajomości i pięknych chwil - bardzo osłuchałam się z językiem 
i poprawiłam moje umiejętności konwersacyjne. Każdego dnia czułam, że poziom mojego języka jest 
coraz wyższy, co bardzo motywowało mnie do dalszych działao. Te sześd tygodni spędzone w Saumur 
były zdecydowanie najszybszymi sześcioma tygodniami mojego życia. i chod z początku wahałam się, 
czy pojechad na tak długą wymianę, teraz żałuję, że ta przygoda nie trwała chociaż tydzieo dłużej.   

 

Zuzanna Wołoszczuk z klasy 2F 
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HUMOR z LEKCJI 
 

 
1. lekcja geografii, podczas omawiania użytkowania ziemi na świecie: 

 
[P]: a jak wytłumaczymy to, że w Argentynie mają tyle użytków rolnych? 
[U]: Bo tam wypasają wołowinę! 
 

 

2. lekcja geografii, uczeń przy mapie omawia miejsca uprawy ryżu na świecie: 

 
[U1]: w Europie mają ryż na Nizinie Padańskiej we Włoszech. 
[P]: Tak, mają! 
[U1]: Ryż na risotto tam rośnie. 
[U2]: i makaron też rośnie. 
[P]: Rośnie makaron, na drzewach! 
 

3. lekcja geografii, podczas omawiania jednej z wielu tabelek dotyczących udziału 
procentowego użytków rolnych: 

 
[P]: Oooo, Egipt! Egipt to nam Maciuś wytłumaczy! Dlaczego w Egipcie mają 0,7? 
 

4. lekcja geografii, Pani Profesor od kilku minut nie może otworzyć pliku z folderu, 
denerwuje się, że coś mogło stać się z pendrivem, na którym ma wszystkie materiały 
potrzebne na zajęcia: 

 
[U]: Może ma pani wirusa? 
[P]: Sam jesteś taki wirus! 
 

5. lekcja języka angielskiego, uczeń wykonuje zadanie z matury ustnej, jedno z pytań 
dotyczy zawodu, jaki chciał wykonywać, będąc dzieckiem; mówi o tym, że chciał być 
strażakiem i podaje powody, Pani Profesor przypomina mu o tym, że - by mieć 
pewność, iż rozwinął wypowiedź - powinien podać 3 argumenty [tłum.]: 

 
[U]: […] iii… mają duże czerwone wozy! 
[P]: Jakieś kompleksy? 
 

6. lekcja języka angielskiego, uczniowie mają wymienić produkty, jakie można kupić  
w podanych w zadaniu typach sklepów [tłum.]: 

 
[P]: Sklep monopolowy? 

 
 uczniowie po zastanowieniu wymieniają po kolei: wino… piwo…. whiskey…. Wódka 
 
[P]: No, to akurat powinno było wam szybciej pójść... 
 
 



OŚMIORNICA 

październik 2019 

 
 

7. lekcja matematyki, uczeń przy tablicy pominął pewien etap rozwiązywania 
zadania  i  przeszedł do kolejnych kroków: 

 
[P]: a to skąd mamy?  
[U]: w głowie policzyłem. 
[P]: Nie ma, że w głowie, jakieś czary-bary mi tu piszesz! 
 

8. lekcja matematyki, po odejściu ucznia od tablicy Pani Profesor zauważa błąd: 
 
[P]: ERROR! ERROR! Wróć! Mamy ERROR na tablicy!! 
 

9. lekcja języka angielskiego, uczeń prowadzi z nauczycielem dialog o domowych 
posiłkach, do klasy wchodzi uczeń z drugiej grupy językowej [tłum.]: 

 
[U]: Mogę na chwilę porwać Jasia? 
[P]: But we are talking about mizeria now! 
 
 

10. lekcja geografii, Pani Profesor przydziela grupom zwierzęta, których rozmieszczenie 
na świecie mają opracować: 

 
[P]: Wy jesteście bydło! 
 

 

 

 

HUMOR z INTERNETU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pisownia oryginalna)   
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RECENZJE 

 

Andrzej Łuczak z klasy 2B 

 
 

Captain Beefheart and his Magic Band – „Trout Mask Replica” (1969) 

 

 

„Trout Mask Replica” to jeden z najdziwniejszych albumów, jakie kiedykolwiek się ukazały. Bardzo 
ciekawa jest historia jego powstania. Po zerwaniu kontraktu z zespołem przez kilka wytwórni muzycy 
nie mogli nagrad albumu i musieli żyd z kradzieży. z pomocą przyjaciela Van Vlieta, wybitnego 
gitarzysty Franka Zappy, otrzymali możliwośd nagrania materiału. Mieli oni jednak tylko 6 godzin na 
nagranie ponad 70-minutowego albumu. Dzięki rygorystycznemu treningowi, któremu byli 
poddawani od ośmiu miesięcy, udało im się podoład zadaniu. Kiedy Zappa poprosił ich o nagranie na 
wszelki wypadek albumu po raz drugi, zespół znów tego dokonał. 

Utwory na „Trout Mask Replica” można podzielid na cztery grupy – awangardowe utwory śpiewane 
przez Van Vlieta, stanowiące zdecydowaną większośd albumu, kompozycje instrumentalne, w których 
nie bierze udziału Don Van Vliet, utwory śpiewane a cappella, nawiązujące do spirituals, czyli pieśni 
czarnych niewolników oraz dwie „zwykłe”, mniej szalone piosenki – „Moonlight on Vermont” oraz 
„Veteran Day’s Poppy”. 

Ostatnie z wymienionych dzieł są zdecydowanie jednymi z jaśniejszych punktów longplay’a – to 
bardzo dobry, solidnie zagrany blues rock ze świetnymi partiami gitary Billa Harkleroada, w którym 
słychad postęp w stosunku do poprzednich albumów grupy.  Ich odmiennośd wynika z tego, że zostały  
nagrane siedem miesięcy przed pozostałymi piosenkami. Szkoda, że zespół nie zamieścił więcej takich 
dzieł. 

Warstwa instrumentalna albumu szokuje od pierwszych sekund. Po pierwszym utworze można 
powiedzied, że przesłuchało się większośd płyty. Motywy oraz tempa zmieniają się na inne, zanim na 
dobre wybrzmią, przy czym nie wynikają one z poprzednich, lecz są całkowicie losowe,  to sprawia, że 
płyta zlewa się w jedną całośd, trudno zapamiętad, z którego utworu pochodzi dany fragment i płyta 
brzmi jak dzieło podrzędnego zespołu metalowego, nieskupiającego się na jakości grania, tylko ilości 
riffów w jednym utworze. 

Głos Captaina Beefhearta odznacza się dużą skalą (5 oktaw). Posiada on jednak irytującą, 
skrzeczącą i bełkotliwą barwę. Szczyt okropności zostaje osiągnięty w utworze „Ella Guru”, kiedy 
Beefheart zaczyna jednocześnie piszczed i jęczed. w dodatku odmówił noszenia słuchawek podczas 
nagrywania wokalu i słyszał jedynie te dźwięki podkładu, które dotarły do niego przez szybę, co 
niestety słychad – w wielu utworach, takich jak „Neon Meate Dream of a Octafish”, wokal brzmi, 
jakby został nagrany słabym dyktafonem. Poza tym jest oderwany od linii melodycznej.  
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Utwory a cappella są ciekawym urozmaiceniem i nawiązaniem, jednak w utworach zawierających 
tylko wokal trudno znaleźd coś wartościowego, co pozwoliłoby do nich wrócid. 

Na równie niskim poziomie stoją teksty piosenek. Były one wymyślane na bieżąco, podczas 
nagrywania utworów, co niestety widad. Większośd z niech jest bardzo abstrakcyjna, absurdalna i po 
prostu nie ma żadnego znaczenia czy przesłania. Można znaleźd co prawda ich interpretacje, jednak 
większośd jest zdecydowanie płaska lub naciągana. Żartobliwy charakter nie zawsze pasuje do 
utworu, na przykład w „Dachau Blues” brzmi on jak kpina z wojny, odbierająca jej powagę i godnośd 
ofiar. 

„Trout Mask Replica” dużą częśd swej sławy zawdzięcza wpływowi na innych twórców. Wielu znanych 
i wpływowych muzyków, takich jak John Lydon czy Steve Vai, podaje „Trout Mask Replica” jako swoją 
inspirację i jedną z ulubionych płyt. w rzeczywistości jednak w tworzonej przez nich muzyce trudno 
odnaleźd jakiekolwiek wpływy tego albumu – tworzona przez Lydona z grupą Sex Pistols muzyka 
punkowa cechowała się prostotą i brakiem jakiegokolwiek skomplikowania lub pretensjonalności, 
więc z albumem Beefhearta ma wspólne prawdopodobnie wyłącznie brudne, amatorskie 
brzmienie,  a gitarowe popisy Vai’a z „Trout Mask Replica” łączy chyba tylko wspomniane chaotyczne 
zmienianie motywów. 

Istnieją jednak zalety, których z pewnością „Trout Mask Replica” nie można odmówid. Największe 
z nich to oryginalnośd i kreatywnośd. Pomysł połączenia gatunków tak bardzo od siebie odległych jak 
blues korzenny, rock awangardowy i free jazz, chod kuriozalny, musiał wymagad od twórców dużej 
odwagi. Poza tym, mimo prób, prawdopodobnie nigdy nie powstał już album zbliżony muzycznie (nie 
licząc kolejnej płyty grupy, „Lick My Decals Off, Baby”, swoistej kontynuacji „Trout Mask Replica”). 

Mimo to, uważam „Trout Mask Replica” za jeden z najbardziej przereklamowanych albumów 
w historii muzyki. Według mnie, wraz z innymi klasykami, takimi jak „Ramones” lub „Nevermind”, 
może on służyd za przykład, że po odpowiednio dużym rozpropagowaniu przez znane osobistości 
nawet najgorszy album ma szansę na zyskanie statusu kultowego. Co prawda, jest to jeden 
z albumów, których trzeba posłuchad uważnie kilka razy, aby wyrobid własną opinię, jednak ja 
zdecydowanie bardziej polecam pozostałe albumy tego twórcy, na czele z „Safe as Milk”. 

Ocena: 2/10. 
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Julianna Danielewicz z klasy 2C 

 

„Doktorzy” Erich Segal 

 

Erich Segal był profesorem na uniwersytetach Harvard’a, Yale i Princeton, napisał także kilka 

książek. Jedną z nich są „Doktorzy”, historia inspirowana miejscem pracy autora. Segal 

opisuje losy kilku studentów Harwardzkiej Szkoły Medycznej, czytelnik może śledzid ich losy 

od dzieciostwa, kiedy podejmują decyzje o swojej karierze, przez trudne studia, aż do pracy 

w bardzo wymagającym środowisku lekarskim. 

W książce przeplatają się losy pięciu głównych bohaterów: Laury, Barney’a, Bennetta, Hanka 

i Setha, każdy z nich musi zmierzyd się z wieloma problemami związanymi z medycyną, ale 

także takimi natury etycznej. Pisarz porusza kwestię dyskryminacji rasowej, czytelnik 

przygląda się jej z punktu widzenia czarnoskórego Bennetta, który jest odrzucany ze względu 

na kolor skóry czy też wyznawaną religię, którą jest judaizm. Wątek mężczyzny porusza także 

utrudnienia w podjęciu pracy, jakie napotykają osoby o ciemnym kolorze skóry. Segal nie 

koncentruje się tylko na dyskryminacji rasowej, pisze także o kontrowersyjnym temacie 

dyskusji społecznej, jakim jest uśmierzanie bólu nieuleczalnie chorych pacjentów, którzy są 

w agonii, poprzez zabijanie ich po ich wcześniejszej zgodzie. w książce można dostrzec 

argumenty popierające to działanie, ale również przeciwne takiemu zachowaniu. Tak opisany 

problem zmusza czytelnika do zastanowienia się i zajęcia stanowiska w tej sprawie.  

Pomimo poważnych kwestii społecznych autor utrzymuje książkę w lekkim klimacie, dzięki 

czemu przyjemnie się ją czyta. Utwór jest utrzymany w charakterystycznym dla Ericha Segala 

stylu, to znaczy autor ma dużą wiedzę na temat środowiska życia bohaterów, w tym 

przypadku uniwersytetu oraz środowiska lekarskiego, a także opisuje losy bohaterów od 

dzieciostwa aż do podeszłego wieku oraz porusza ważne tematy dyskusji społecznych.  

„Doktorzy” nie byli pierwszą powieścią Ericha Segala, po którą zdecydowałam się sięgnąd, tak 

jak poprzednie i ta spełniła moje oczekiwania. Uważam, że książki tego autora są bardzo 

wartościowe, ponieważ dokładne opisy pracy lekarzy, a nawet rozpraw sądowych, poszerzają 

wiedzę czytelnika. Elementem utworu, który przypadł mi do gustu, jest także umiejscowienie 

akcji na Uniwersytecie Harvarda, którym jestem zafascynowana. Książkę poleciłabym 

każdemu, jest ona lekturą, którą dobrze się czyta, a zrazem wnosi coś do wiedzy czytelnika. 
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Wojciech Zysnarski z klasy 2B 

 

„Nędznicy” – recenzja 

 

Czym jest sprawiedliwośd? Odpowiedzi na to pytanie można szukad w wyreżyserowanym przez Toma 

Hoopera filmie pod tytułem „Nędznicy”. Przedstawiona w nim historia zaczyna się w 1815 roku w stojącej 

na skraju rewolucji Francji – kraju rządzonym przez bogaczy, w którym ubogi lud pilnowany przez 

bezwzględne straże każdego dnia zmuszony jest do walki o każdy kęs pożywienia. 

Akcja filmu rozpoczyna się od przedstawienia głównego bohatera - Jeana Valjeana (Hugh Jackman) 

skazanego na 19 lat ciężkiej pracy galernika. z jego dialogu z komendantem policji Javertem (Russel 

Crowe) dowiadujemy się, że powodem wymierzenia tak surowego wyroku była kradzież bochenka chleba. 

Mimo że kara teoretycznie dobiega kooca, bohater otrzymuje dokument określający go jako 

„niebezpiecznego” oraz zapewnienie Javerta, iż tak jak głodował w przeszłości, głodowad będzie i teraz. 

Od tej chwili rozpoczyna się główny wątek filmu dotyczący zmagao obu mężczyzn – pozbawionego litości 

stróża prawa oraz człowieka, który na skutek wypaczonej sprawiedliwości stracił wszystko, nawet własne 

imię. 

Po opuszczeniu miasta Valjean stara się znaleźd pracę, nikt jednak nie pragnie zatrudniad człowieka 

wykluczonego poza margines społeczeostwa. Podczas swojej tułaczki trafia do siedziby duchownego, który 

przyjmuje go z otwartymi ramionami. Odpowiedzią na wdzięcznośd kapłana jest jednak kradzież przez 

Jeana bogactw świątyni. Biskup przebacza mu, a nawet oddaje zagrabione kosztowności na własnośd. Od 

tej chwili dostrzegalna jest przemiana głównego bohatera, który otrzymuje od duchownego misję – czynid 

dobro bliźnim, jak i jemu zostało ono uczynione. Zrywa więc z poprzednim życiem, rozpoczynając karierę 

jako znany przedsiębiorca, jednocześnie pamiętając o otrzymanym zadaniu. 

W podobnej sytuacji znajduje się również Fantina (Anne Hathaway) wydalona z pracy na skutek plotki, 

która z resztą okazuje się fałszywa. Nie wiedząc, co ze sobą począd, na wszelkie sposoby stara się zarobid 

pieniądze, czyniąc wręcz nieludzkie wyrzeczenia. w tej właśnie sytuacji spotyka Valjeana i wymusza na nim 

obietnicę zaopiekowania się jej córką. Po śmierci Fantiny mała Cosette dołącza do przemysłowca, który 

stara się spłacid zaciągnięty dług, zajmując się wychowaniem dziewczynki. 

Osobiście nie jestem wielkim entuzjastą musicali, istnieje jednak kilka tytułów, które darzę szczególną 

estymą, między innymi „Króla rozrywki” oraz właśnie „Nędzników”. Czym film ten przyciągnął moją 

uwagę? Przede wszystkim doceniam dzieło reżysera, który kapitalnie gra na uczuciach widzów. Niektóre 

z poważniejszych scen wzbudziły we mnie prawdziwy smutek, podczas gdy scena mająca miejsce 

w karczmie prowadzonej przez wyjątkowo groteskowo przedstawionych paostwa Thénardier wywołała 

uśmiech na mojej twarzy. Najbardziej w pamięci utkwiła mi scena śmierci samej Fantiny poprzedzona 

odśpiewaniem przez nią piosenki „I dreamed a dream”. Warto wspomnied, że grająca ją Anne Hathaway 

otrzymała za tę rolę Oscara dla najlepszej postaci drugoplanowej. 
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Drugim aspektem kluczowym dla tego gatunku filmów jest oczywiście muzyka. w filmie pojawia się wiele 

utworów nadających niepowtarzalny klimat całemu widowisku. Mimo że wplecione są one w akcje, a na 

ich tekst składają się wypowiedzi bohaterów, każdy z nich stanowi odrębną całośd, a ich wykonania,  chod 

często prezentowane były przez aktorów niezajmujących się profesjonalnie śpiewem, również stoją na 

wysokim poziomie. 

Podsumowując - film wywarł na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Przez ponad dwie i pół godziny 

spędzone na jego oglądaniu ani razu nie poczułem się znudzony lub zawiedziony. Zarówno fabuła, jak i gra 

aktorska połączona z doborem muzyki uczyniły widowisko niezapomnianym. Osobiście polecam je 

każdemu, niezależnie od preferencji i zainteresowao. 

 

 

 

 

Filip Bąbała z klasy 2C 

 
Recenzja filmu Obywatel Kane 

 

W roku 1941 dwudziestosześcioletni wówczas Orson Welles swoim debiutem reżyserskim  

stworzył filmowe arcydzieło wszechczasów. „Obywatel Kane" to film, który od lat przez wielu 

krytyków uważany jest  za najwybitniejsze kino w historii. Postacią, na której  wzorował się 

reżyser, był William Randolph Hearst - amerykaoski magnat prasowy.  

 Film opowiada historię wzlotów i upadków wpływowego wydawcy prasowego Charlesa 

Fostera Kane'a. Po jego śmierci reporter Jerry Thompson dostaje za zadanie  wyjaśnienie 

słowa „różyczka”, wypowiedzianego w ostatnich chwilach życia  przez Kane'a. Dziennikarz, 

poprzez serię rozmów z ludźmi z otoczenia swojego bohatera, odkrywa powoli, jaką był on 

skomplikowaną osobowością. Subiektywne relacje tych ludzi są szkieletem konstrukcyjnym 

filmu. w ten sposób na oczach widza powstaje złożony portret głównego bohatera, który raz 

jawi się jako apodyktyczny, pozbawiony skrupułów milioner, innym razem jako urodzony 

społecznik, a jeszcze kiedy indziej jako poszukujący miłości skrzywdzony chłopiec. 

„Obywatel Kane” przeszedł do historii kina jako pierwszy film, w którym mistrzowsko 

wykorzystano nielinearną metodę narracji. Rezygnując z liniowości fabuły, skupiono się na 

retrospekcjach opisujących rozwój wewnętrzny postaci. Film zaczyna się od śmierci 

głównego bohatera. Następnie mamy kronikę streszczającą życie Charlsa Fostera Kane’a, 

a dopiero później zaczyna się akcja.  
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Również pod względem technicznym dzieło Wellesa wyróżnia się  licznymi innowacjami jak 

na tamte czasy. Możemy w nim odnaleźd „przezroczysty" montaż, konstrukcję głębokich 

planów, operowanie światłem, a także montaż wewnątrzkadrowy.  Do tego należy dodad 

ciekawy pomysł na filmowanie postaci zaczerpnięty z „Dyliżansu” Johna Forda. Polega on na 

ukazaniu  silnych osobowości  z żabiej perspektywy. Podkreśla to ich majestatycznośd 

i wielkośd. Natomiast na postacie o słabych charakterach spoglądamy z ptasiej perspektywy. 

Zabieg ten zwiększa siłę wyrazu filmu.  Duża w tym zasługa znakomitego operatora Gregga 

Tolanda, który w ankiecie Międzynarodowej Gildii Operatorów Filmowych z 2003 roku 

uplasował się w pierwszej dziesiątce najwybitniejszych operatorów w historii kina. 

Orson Welles dał się poznad nie tylko jako wybitny reżyser, ale również fenomenalny aktor. 

Charles Foster Kane nie byłby tą samą postacią, gdyby zagrał ją ktoś inny.  Welles wykreował 

świetnie zarówno żwawego dwudziestokilkulatka, dojrzałego mężczyznę w okolicy 

czterdziestki, jak i starca z nadwagą. Moją uwagę zwrócił  również  Joseph Cotten. Grając 

przyjaciela Kane'a, w mistrzowski sposób podkreślał trudną relację, jaką łączyła go 

z głównym bohaterem. Nie można zapomnied także o Dorothy Comingore, która jako druga 

żona Charlesa dodała do fabuły nieco romantyzmu i dramatyczności. Na uwagę zasługuje też 

unikatowa muzyka, skomponowana przez  Bernarda Herrmanna, znanego amerykaoskiego 

kompozytora i dyrygenta, a także niekonwencjonalna scenografia. Większośd ujęd była 

nagrywana w studiu filmowym. Aby uzyskad wrażenie przestrzeni, często stosowano matte-

painting, a także korzystano z miniatur, stosując podwójną ekspozycję. 

Cały film podatny jest na interpretacje, co wówczas było nowością.  w ironicznym stylu 

rozprawia się z mitem amerykaoskiego snu. w jednej ze scen bohater mówi wprost: 

„Gdybym nie był bogaty, mógłbym zostad kimś wielkim”. Uważny obserwator odnosi 

wrażenie, że bohater zdobył fortunę wbrew sobie, w wyniku korzystnego zrządzenia losu. 

Widz dostrzega konflikt na tle miłośd-pieniądze, jak i upadek ideałów, w które początkowo 

wierzył Kane. Najlepiej ukazuje to sekwencja scen przy śniadaniu, w których namiętne 

wyznania stopniowo zastępują zdawkowe komentarze, a w koocu nastaje całkowita 

obojętnośd. Charakter symboliczny ma również słowo „różyczka” występujące jako motyw 

przewodni fabuły. Można je interpretowad na wiele sposobów.  Najczęściej utożsamiane jest  

z utratą dzieciostwa. 

„Obywatel Kane” jest filmem doskonałym, na długo wyprzedzającym swoje czasy. Dzięki 

możliwości interpretacji każdy znajdzie w nim cząstkę samego siebie.  Film ten wywarł na 

mnie niesamowite wrażenie i gorąco go polecam wszystkim miłośnikom dobrego kina.  
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TWÓRCZOŚD ÓSEMKOWICZÓW 

 

 „Nadzieja” 

Z życiem znów nie pogodzony 

Ulegający mu codziennie 

Szukam wciąż nowej świata strony 

Każdego dnia ginącej we mnie 

Pośród biegnących zim i wiosen  

To ona nagle objawiona 

Powraca mym prawdziwym głosem  

Spod obojętnych nieboskłonów 

I to jest szczęście nieśd ją w sobie 

Chod trwa tak krótko bez imienia 

Kiedyś jej kruchy dźwięk dopowiesz 

Znajdujący ślad na kamieniach  

 

Kacper Bestrzyoski z klasy 2F 
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Maria Karaś z klasy 3G 

 

„O pracy w grupie” 
 

Przed pójściem do liceum nigdy nie miałam okazji pracowad w grupie nad wymagającym 

projektem. Jedynym, z czym się spotkałam, była krótka praca zespołowa podczas lekcji 

języka polskiego bądź biologii. Gdy w październiku ubiegłego roku dowiedziałam się, że, jako 

uczniowie klasy 2G o profilu ekonomicznym, będziemy brad udział w drużynowym konkursie 

na najlepszy projekt, bardzo się ucieszyłam. Uważałam, że wreszcie urzeczywistnię wszystkie 

swoje pragnienia dotyczące prowadzenia takiego przedsięwzięcia.  

Dwudziestego dziewiątego marca upłynęły cztery miesiące od zainicjowania przez naszą 

grupę projektu. Zdecydowaliśmy, że przeprowadzimy warsztaty o  Poznaoskim Budżecie 

Obywatelskim wśród uczniów szkół podstawowych. Zbliżające się wielkimi krokami 

zakooczenie naszej działalności zainspirowało mnie do ponownego przejrzenia arkuszy 

zarządzania projektem. Za ich pomocą nadzorowaliśmy nasze działania. 

Na etapie inicjacji projektu mieliśmy wiele pomysłów. Mimo wyboru Poznaoskiego Budżetu 

Obywatelskiego jako głównego tematu przedsięwzięcia próbowaliśmy dodad do naszych 

działao coś więcej. w arkuszach znalazłam nawet zdanie: „Na koniec przeprowadzimy akcję 

charytatywną, żeby udowodnid zaktywizowanie uczniów.” Działalnośd ta była jak najbardziej 

powiązana z wybranym przez nas głównym celem, bo przecież od przedstawienia idei PBO 

do wolontariatu w zoo jest krótka droga. Chcieliśmy nawet, wraz z uczestnikami naszych 

warsztatów, odmalowad dom dziecka, jednak, mimo naszego doświadczenia 

w organizowaniu takich akcji, dyrektor instytucji nie wykazał zainteresowania inicjatywą. 

Należy docenid członków grupy, którzy od początku chcieli się skupid tylko na głównym celu 

projektu, bez nich, jak mówi przysłowie,  „walczylibyśmy z wiatrakami” niczym Don Kichot. 

Bowiem fakty uczą, że brak konkretnego, wyznaczonego celu uniemożliwia podjęcie 

jakichkolwiek działao. 

Oczywiście, na sam pomysł przeprowadzenia warsztatów nie wpadliśmy od razu. Każdy z nas 

miał trochę inną koncepcję, jednak dyskusje na ten temat przebiegały w pokojowy sposób 

i obyło się bez wzajemnych wyzwisk. Spotkania naszej grupy projektowej można 

bezdyskusyjnie porównad do wymiany poglądów między Donaldem Trumpem a Hillary 

Clinton. Każda osoba miała okazję przedstawid swój pomysł, a następnie był on poddawany 

spokojnej dyskusji.  

Po inicjacji przeszliśmy na etap planowania. Formularz z tego czasu przypomina, że w ciągu 

miesięcznych przygotowao nasza grupa była w stanie bezproblemowo podzielid się 

konkretnymi zadaniami, odpowiednio dobranymi do indywidualnych predyspozycji 

członków. Osoba, która często wyjeżdża, została liderem, daltonista zajął się doborem  
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kolorów do prezentacji, najbardziej zajęty działacz przygotowywał cały koncept projektu, 

a dwie osoby, które miały najwięcej czasu, zajęły się rzeczami, które musieliśmy wykonad 

w najodleglejszym terminie. Taki podział obowiązków pozwolił nam w pełni wykorzystad 

potencjał każdego członka grupy i zapewnił sprawny przebieg projektu. Dodatkowo, z racji, 

że uczeo 2G jest zawsze zdolny do wszystkiego, udało nam się nawet pokonad daltonizm. 

Po przydzieleniu odpowiednich funkcji mogliśmy zająd się realizacją. Na tym etapie 

najważniejszym zadaniem było nawiązanie kontaktu z Urzędem Miasta oraz wysłanie listów 

do szkół, w których miały odbyd się warsztaty. Poprzednie fazy projektu nauczyły nas, jak 

myśled bardziej ekonomicznie: maile do instytucji wysyłaliśmy z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem, żeby panie z urzędu miały czas na nie odpowiedzied, a kontakt ze szkołami 

nawiązaliśmy przez wydział Budżetu Obywatelskiego, żeby uzyskad szybsze odpowiedzi. 

Panie urzędniczki, będąc pod wrażeniem naszych kompetencji, zaproponowały nam nawet 

wsparcie w formie nagród dla aktywnych beneficjentów, miały to byd długopisy z logiem 

PBO, skoroszyty oraz tylko trochę przeterminowane cukierki ciągutki. Po uzyskaniu 

pozytywnej odpowiedzi od sześciu placówek przeprowadziliśmy nasze warsztaty. 

Współpraca z młodzieżą przebiegała bardzo sprawnie. Obecnośd nauczycieli na każdym 

z wykładów była zbyteczna, ponieważ uczniowie słuchali nas i odpowiadali na pytania. 

Musiało na nich zrobid wrażenie to, że to my, uczniowie 2G, przyszliśmy właśnie do nich. 

Przeprowadziwszy sześd warsztatów, osiągnęliśmy zamierzony cel: przekazaliśmy ponad 

setce młodzieży wiedzę o PBO. Nasza praca podczas realizacji pokazuje, że jednak potrafimy 

porządnie wykonad przydzielone nam zadanie. Zostaliśmy docenieni nie tylko przez naszych 

beneficjentów, ale także przez nauczycieli szkół, w których odbyły się warsztaty oraz panie 

urzędniczki. Porównując ubiegłoroczne statystyki zaangażowania młodzieży w inicjatywę 

Budżetu Obywatelskiego z danymi zebranymi krótko po naszym działaniu, możemy z dumą 

stwierdzid, że młodzież zyskała wiedzę, której wcześniej nie miała. Nasza praca przyniosła 

zamierzony efekt. 

Działania, które podjęliśmy, znacznie wpłynęły także na indywidualne postawy członków 

grupy. Przed czterema miesiącami działaliśmy jako jednostki, każdy z nas miał trochę inne 

wyobrażenie o pracy w zespole. w październiku motywowały nas własne pragnienia 

i ambicje, dziś dobro grupy projektowej oraz beneficjentów.  

Jakkolwiek by nie było, przez te cztery miesiące dużo działaliśmy. Dowiedzieliśmy się, na 

czym polega prawdziwa współpraca, dzięki czemu doprowadziliśmy nasz projekt do kooca. 

Spędziliśmy ten czas produktywnie i aktywnie. 

Wartościowośd całego przedsięwzięcia można zweryfikowad, sprawdzając stronę 

internetową naszego liceum. Większośd zamieszczonych na niej wzmianek dotyczy 

właśnie działalności społecznej uczniów, zdobytych partnerów i osiągniętego rozgłosu, 

dlatego też my, uczniowie 2G, możemy z dumą stwierdzid, że stworzyliśmy wspaniałą 

podstawę dla przyszłych działaczy, skoro to dzięki nam Ósemka może się pochwalid 

rozpoznawalnością wśród młodzieży. Nasze starania, poświęcony czas, godziny spędzone na 

burzach mózgów w pełni się opłaciły i staną się jednym z czynników zachęcających przyszłe 

pokolenia do udzielania się w społeczeostwie. To dzięki nam rośnie pokolenie młodych 

patriotów, aktywnie działających na rzecz innych obywateli. 
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Jan Stosik z klasy 3G 

  

„Krytyka Reprezentacji Polski w piłce nożnej” 

 

W ostatnio rozpoczętych eliminacjach do mistrzostw Europy reprezentacja Polski wygrała 

oba rozegrane mecze. Biało-czerwoni mieli za sobą rzeszę fanów i zaspokoili ich oczekiwania, 

opuszczając zgrupowanie z najlepszym możliwym dorobkiem punktów. Kibice podbudowani 

wynikami czekają na dalszy etap eliminacji i kolejne mecze. Wielu z nich oglądało  

poprzednie mecze Polski, które miały miejsce na Mistrzostwach Świata, a krytyka  

która spadła na piłkarzy po porażce, została bardzo powiększona przez kibiców. 

 

 Dla ciężko pracujących piłkarzy krytyka to nic nowego, spotykają się z nią zawsze, kiedy nie 

spełnią oczekiwao. Jednak kibice nie zdają sobie sprawy, jak coś takiego może wpłynąd na 

sportowca i uważam, że wielu polskich kibiców ma złe podejście. 

 Zacznijmy od przyjrzenia się życiu sportowca. Każdego dnia wstaje na trening, często 

wcześnie rano, zmusza swoje ciało to ciągłego wysiłku, je w wyznaczony sposób. Mógłbym 

wymieniad w nieskooczonośd. Często pomimo zarabiania ogromnych pieniędzy piłkarze 

mogą mied dosyd takiego życia, ale kibice o tym wcale nie myślą. Przez to, że Polacy 

utożsamiają się zbyt mocno ze swoją reprezentacją, pozwalają, by budowała ona poczucie 

ich własnej wartości. Dla mężczyzny przed telewizorem, kiedy Robert Lewandowski strzeli 

gola, to tak jakby on sam strzelił gola. Bo przecież to mój rodak! Wychował się na moim 

osiedlu!  

A uczucie po strzeleniu gola Niemcom jest jeszcze większe i nieporównywalne do niczego 

innego. Niestety, po porażce cierpi urażone ego kibica, a fala wyolbrzymionej krytyki spada  

na piłkarzy. Sądzę że poczucie wartości powinno byd budowane na podstawie własnych 

dokonao, etyki oraz sukcesów, a nie na tym, czy jakiś sportowiec strzelił czy nie strzelił 

bramki. Musimy zacząd o tym myśled w kategorii: "To jest tylko gra". 

 Dlatego przy nadchodzących meczach w eliminacjach, kiedy usiądziemy dopingowad 

Polaków, zastanówmy się, jak oni się czują, doceomy ich pracę i nie uzależniajmy od wyniku 

naszego humoru. 
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W  NASTĘPNYM NUMERZE… 
 

RELACJA  Z  WRĘCZENIA  ADASIÓW 2019 

 

WYWIADY  Z  NAGRODZONYMI 


