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Wakacje skończyły się… kiedy to już się skończyły? Zbyt dawno. Pewne jest 
zatem, że ku bezdennej, jak do zwykle bywa, rozpaczy większości szkolnej 
społeczności skończyły się zdecydowanie, a pamięć o tym zalegalizowanym, 
pobłogosławionym przez rodziców i pedagogów czasie odpoczynku, lenistwa 
bądź wytężonej aktywności została stłumiona powodzią kartkówek, 
sprawdzianów i innych, jakże nieszczęsnych, form oceny ucznia. Za latem 
potęsknimy sobie jeszcze z Wierszokletami, ale teraz do rzeczy. Do rzeczy, czyli 
o szkole. Ledwo zaczął się rok szkolny, ledwie uczeń zdążył przypomnieć sobie 
rozdzierający krzyk budzika, ledwie zakasał rękawy do nowej pracy, a tu już tyle 
się wydarzyło! I o tym, co właściwie się wydarzyło w naszym jesiennym wydaniu 
„Ośmiornicy”. Jako nowa redakcja oddajemy w Wasze ręce nowy numer 
ósemkowej gazetki i życzymy przyjemnej lektury! 

 

Kalina Elżbieta Lisińska 

kl. 3EP PKM 

redaktor naczelna 
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Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 

W październiku pośród licznych, coraz bardziej pogrążających się w szarości, 
a przeplatanych jeszcze złotem i rudością jesieni dni, jest dzień szczególny, 
nazywany Dniem Edukacji Narodowej. Z okazji tego święta składamy Dyrekcji, 
Nauczycielom i Pracownikom Niepedagogicznym naszej Szkoły szczere 
podziękowania za ich pracę, która stanowi wartość konstruktywną, na której 
staramy się budować, gdyż bez wiedzy nie można świadomie podjąć próby 
zrozumienia świata. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie, poświęcany nam 
czas i pomoc. 

Najlepsze życzenia składamy też wszystkim Koleżankom i Kolegom. Życzymy 
wytrwałości, sił do nauki oraz umiejętności docenienia dobra, jakie niesie 
edukacja. 

 

Redakcja 
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Z życia pierwszaka 
 

23 września 2021 roku odbyło się pasowanie na uczniów VIII LO klas pierwszych. 
Organizatorami tego wydarzenia była klasa III CP wraz z swoim wychowawcą 
Panem profesorem Pawłem Sanelutą. Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
klasy pierwsze razem z wychowawcami uczestniczyły w pasowaniu, będąc 
w lekcyjnych salach. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania dyrekcji, 
nauczycieli i uczniów klas pierwszych. Następnie wprowadzono sztandar 
i wszyscy uczniowie odśpiewali hymn państwowy. Pani wicedyrektor Danuta 
Kin wygłosiła przemówienie, w którym nawiązała do poprzednich pokoleń 
uczniów uczących się w LO nr VIII, którzy wciąż wyrażają swoją dumę 
z uczęszczania do tego liceum, na przykład przez noszenie znaczka LO8, który 
otrzymali podczas swojego pasowania. Tegoroczni uczniowie klas pierwszych 
również otrzymali takie znaczki. Pani wicedyrektor żartem nawiązała także do 
życia ucznia LO VIII, który śpi krótko z powodu dużej ilości materiału, którego 
musi się nauczyć. Jednakże zaznaczyła, że powinien rozwijać swoje 
zainteresowania i pasje, co umożliwia mu także szkoła. Następnie pani 
wicedyrektor symbolicznie pasowała na uczniów VIII LO przewodniczących 
każdej z klas pierwszych, po czym odbyło się ślubowanie, w którym uczniowie 
przysięgali wierność, lojalność oraz szacunek wobec szkoły. 

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w formie krótkiego spektaklu 
przedstawiającego historyjkę o castingu do wzięcia udziału w części 
artystycznej podczas pasowania klas pierwszych. Zwycięzca „castingu” zagrał na 
fortepianie. Po całej uroczystości Pani wicedyrektor Danuta Kin podziękowała 
wszystkim za przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia. Miło jest, gdy po 
części uroczystej pojawia się rozrywka, i tak tym razem  było. 

Dzień później 24 września br. w Radlinie odbyło się spotkanie integracyjne klas 
pierwszych.  Organizatorem było biuro podróży Sportom Travel. Zabawy 
podczas integracji były różnorodne, np. skakanie w trójosobowych spodniach 
czy układanie drewnianych klocków w wieżyczkę. Każda klasa walczyła o jak 
najlepszy czas we wszystkich zadaniach i aby to osiągnąć, wszyscy ze sobą 
chętnie współpracowali. Ostatecznie mistrzami integracji została klasa IC, 
jednakże podczas tej zabawy nie było przegranych, ponieważ wszyscy świetnie 
się bawili. Cała zabawa zakończyła się dyskoteką, na której nie obyło się bez 
poloneza. 

Laura Lisińska, kl. 1E PKM 
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„Moralność pani Dulskiej” – recenzja 

 W tym roku tematem „Narodowego Czytania” była „Moralność pani Dulskiej” 
autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Proscenium pod przewodnictwem Pani profesor 
Anety Cierechowicz wystawiło na ósemkowej scenie uwspółcześnioną wersję 
tej „tragikomedii kołtuńskiej”, aby pokazać ponadczasowość i uniwersalność 
filisterstwa i kołtuństwa. 

Do obejrzenia spektaklu po części przekonały mnie plakaty, przedstawiające 
rękę sięgającą w kierunku pionków stojących na szachownicy. Bardzo 
spodobało mi się to, że na scenie podczas spektaklu również znajdowała się 
szachownica z szachami, myślę, że ten motyw ułatwia wychwycenie przesłania 
i interpretację spektaklu. 

Z wyjątkiem uwspółcześnienia sztuki jedyną znaczącą różnicą między dziełem 
Zapolskiej a jego realizacją na scenie było zamienienie postaci córek Dulskiej: 
Hesi i Meli na synów: Krzysia i Rysia. Nie wpłynęło to jednak w dużym stopniu 
na przebieg fabuły, ponieważ cechy charakteru tych postaci nie zostały 
zmienione. Dariusz Balcerek i Wiktor Zagawa, w rolach Krzysia i Rysia, olśnili 
widownię swoimi niezwykłymi umiejętnościami tanecznymi. W tytułową 
bohaterkę, Anielę Dulską, wcieliła się Julia Świtek, wspaniale oddając jej 
dwulicowość, chciwość, pogardę wobec biedniejszych od siebie i przesadną 
dbałość o opinie innych ludzi. Jej postawa jest nazywana dulszczyzną, 
prezentuje pozorną moralność, a naprawdę życie w zakłamaniu i obłudzie. W 
Felicjana Dulskiego, męża pani Dulskiej, wcielił się Pan profesor Juliusz 
Kaczanowski, mistrzowsko prezentując jego uległą i bierną postawę. Kalina 
Lisińska w roli Hanki, służącej w domu Dulskich, doskonale pokazała jej 
przemianę z naiwnej, łatwowiernej, poczciwej i skrzywdzonej dziewczyny ze wsi 
w silną, upartą i zdecydowaną kobietę gotową walczyć o swoje prawa. 
Uważam, że na wyróżnienie zasługuje gra aktorska wszystkich aktorów, która 
sprawiła, że pomimo niezbyt wyszukanej scenografii nie brakowało klimatu 
i łatwo było wczuć się w sytuację bohaterów sztuki. 

Na wyróżnienie zasługują także kostiumy postaci, szczególnie Hanki, 
z kwietnymi wzorami, uwypuklające różnice między nią a pozostałymi 
bohaterami utworu, i Julasiewiczowej, w którą wcieliła się Ewa Smura, ze 
zjawiskowymi sukienkami i zauważalną biżuterią, co dobrze pasowało do jej 
charakter niezależnej, praktycznie amoralnej i skupionej na przyjemnościach 
kołtunki. 
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„Moralność pani Dulskiej” – recenzja 

 Myślę, że „Moralność pani Dulskiej” w wykonaniu Proscenium jest znakomitym 
i naprawdę wartym obejrzenia spektaklem. Wszystkim nieobecnym na 
spektaklu polecam obejrzenie jego filmowej wersji dostępnej na Facebooku 
Proscenium i YouTube. 

Anastazja Jawień, kl. 3EP PKM 

 

Z opinii P. prof. A. Cierechowicz: 

„Kalina - doskonałe wykreowanie bohaterki dynamicznej (Hanki) - od 
beztroskiej, przez zagubioną i przerażoną dziewczynę po pewną siebie, 
zdecydowaną, świadomą  praw swoich i swojego dziecka kobietę; 

Michalina - zagrała dwie role i zadbała o to, aby różniły się nie tylko wyglądem, 
ale i charakterem, sposobem mówienia, intonacją głosu, zachowaniem 
i relacjami z otoczeniem.” 
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„Moralność pani Dulskiej” – recenzja 
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Europejski Dzień Języków Obcych w VIII LO w Poznaniu 

 30 września 2021 roku w naszej szkole po 
raz trzeci odbyły się obchody 
europejskiego Dnia Języków Obcych. 
Święto obchodzone jest w 47 państwach 
od 2001 roku. Celebracja ma na celu 
promowanie różnorodności kulturowej 
i językowej Europy oraz propagowanie 
nauki języków.  

Wykład poprowadziła Pani Karen Kuhn 
pochodząca z Republiki Południowej 
Afryki. Nasz gość obecnie pracuje jako 
starszy wykładowca w Zakładzie Studiów 
Holenderskich i Południowoafrykańskich 
na Wydziale Anglistyki UAM w Poznaniu. Pani Kuhn specjalizuje się w literaturze 
afrykanerskiej oraz pisze poezję.  

Prelekcja na temat „ A brief look at launguages of South Africa” odbywała się 
w języku angielskim. Podczas spotkania Pani Kuhn skupiła się na trzech spośród 
jedenastu języków najbardziej popularnych w Afryce. Słuchacze mieli 

możliwość nauki wymowy kilku 
słów w języku zulu oraz 
osłuchania się z językami xhosa 
i afrikaans.  

Obchody święta zakończyły się 
quizem na platformie Kahoot, 
który zawierał pytania ogólnie 
obejmujące języki obce. 
Zwycięzcami zostali: Maciej Tórz 
z klasy 1B, Marianna Milne 
z klasy 3HP oraz Antoni Nawrocki 
z klasy 2A.  

Julia Przygocka, kl. 3EP PKM 
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Polka w Europie 

 Na początku nie mogłam uwierzyć, że 
naprawdę jedziemy do Berlina. Nawet gdy  
wsiadałam do pociągu, wydawało się to 
nierealne. Jeszcze we wrześniu nikt nie był 
pewien, czy wyjazd na pewno się odbędzie. 
Poczuliśmy się jak dawniej, było normalnie. 

Co mnie stresowało? Wizja posługiwania się 
językiem - prawdziwy test wiedzy. Myślę, że 
chciałam również sprawdzić samą siebie. W 
końcu ostatni rok spędziliśmy na uczeniu się 
słówek i zwrotów, ale wszyscy wiedzą, że 
tylko używając ich w prawdziwym świecie, 
możemy poczuć, czy rzeczywiście jesteśmy 
w tym dobrzy. A nam zależało… 

 

Czwartek spędziliśmy na zwiedzaniu.  

Pierwszym przystankiem była Wieża 
Telewizyjna. Jedna z najpopularniejszych 
i najwyższych atrakcji w Berlinie – jej 
wysokość wynosi 368 metrów. Sama 
budowa rozpoczęła się jeszcze za czasów 
NRD – budowla miała jasno pokazywać 
potęgę oraz możliwości systemu 
socjalistycznego. Chociaż byłam w niej po 
raz kolejny, cieszyłam się jak dziecko – 
zobaczyć stolicę Niemiec z takiej 
perspektywy – bezcenne. 

Niedaleko znajdowała się aleja Pod lipami, 
której nazwa pochodzi od posadzonych na 
długości 1,5 kilometra drzew. Kwitną one od końca czerwca do lipca i to właśnie 
wtedy unosi się niesamowity zapach. Po zakończeniu II wojny światowej aleja 
stała się ̨ogromnym gruzowiskiem, na szczęście przetrwała i opowiada ważną 
historię… 
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Polka w Europie 

 Właściwie historia stała się motywem 
przewodnim naszej wycieczki. Przyszedł czas na 
NeueWache – w 1960 r. władze NRD uczyniły 
z tego miejsca pomnik pamięci ofiar faszyzmu 
i militaryzmu. Wewnątrz, nad urnami 
nieznanego więźnia obozu koncentracyjnego 
i nieznanego żołnierza, płonie "Wieczny 
płomień". Od 1993 roku we wnętrzu znajduje 
się rzeźba "Matka z martwym synem" Käthe 
Kollwitz, upamiętniająca ofiary tych strasznych 
wydarzeń. Czułam, jak ważne jest to miejsce dla 
wszystkich Europejczyków, bez względu na kraj, 
z którego pochodzimy – każdy młody człowiek 
powinien się tam na chwilę zatrzymać 

i pomyśleć. Nie bójcie się takich miejsc, one nigdy nie powinny być zapomniane. 

Kolejny przystanek: Bebelplatz – przez berlińczyków nazywany Opernplatz, ze 
względu na znajdującą się tam Operę. Miejsce historyczne, gdzie o północy 10 
maja 1933 r. niemieccy studenci, profesorowie i członkowie nazistowskich 
organizacji, chcący oczyszczenia niemieckiego języka i literatury, zorganizowali 
wielkie palenie książek. Płomienie pochłonęły ponad 20 000 książek. W ten 
sposób zniszczono dzieła wielu pisarzy i naukowców. 

Będąc w Berlinie, nie można zapomnieć o Checkpoint Charlie - dawnej granicy 
stref okupacyjnych tego miasta. 
Na Friedrichstrasse powstało 
jedno z 8 przejść granicznych, 
zwane potocznie Checkpoint C. 
Przejście funkcjonowało aż do 
roku 1990, pomimo otwarcia 
granic po zjednoczeniu Niemiec 
w 1989r. Nie mogliśmy też nie 
odwiedzić berlińskiego pomnika 
Holocaustu, który upamiętnia 
zamordowanych podczas wojny 
Żydów. 
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Polka w Europie 

 Jednym z moich ulubionych wspomnień jest nocny spacer. W sobotni wieczór 
wyruszyliśmy z częścią grupy, aby zobaczyć Berlin… i mogę szczerze powiedzieć, 
że był cudowny.  

Czym można się zachwycać, skoro widziało się 
już te same miejsca wcześniej, za dnia? 
Poznawanie kultury, wtopienie się w tłum, 
poczucie rytmu miasta – to doświadczenie, 
o którym nigdy nie zapomnę. Spokój, 
wieczorny szmer, przyjemny wiatr dały nam 
przestrzeń wolności. Nie czułam się inna, 
obca, byłam Europejką, Polką w Europie. To 
był czas na integrację, poznanie innej strony 
miasta… magicznej i czułej. 

Język nie ma znaczenia, kolor skóry nie ma 
znaczenia, pochodzenie nie ma znaczenia. 
Liczy się to, co możesz zrobić, żeby każdy, 
gdziekolwiek jesteś, poczuł się przy Tobie 

dobrze – wtedy na twarzach niemieckich koleżanek i kolegów pojawiał się 
uśmiech, patrzyliśmy sobie w oczy i wiedzieliśmy, że w gruncie rzeczy jesteśmy 
tacy sami. Młodzi, kochający życie, czerpiący z niego garściami… Jesteśmy 

Europejczykami 😊 

Zuzanna Rybacka, kl. 2D EKA 
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Projekt „Kamienie potknięć – kamienie pamięci” 

 Tłum, hałas, tłok. Ludzie przelewający się 
przez rozbrzmiewające turkotem aut 
i rozmowami ulice. Tego spodziewałam się, 
myśląc o ośrodku władzy Niemiec. 
Zdecydowanie nie spodziewałam się 
takiego Berlina, jaki zastałam. 

Nie spodziewałam się szerokich ulic, ozdobionych rozświetlającymi chodniki 
latarniami i kwiatami w przepięknych donicach,  pomników ustawionych na 
zakrętach, opowiadających historię tego miasta. Nie spodziewałam się 
zapierających dech w piersi, architektonicznych cudów, każdy bardziej 
monumentalny i widowiskowy od poprzedniego. Berlin jest jednym 
z najpiękniejszych miast, jakie kiedykolwiek udało mi się zobaczyć, a dzięki 
napiętemu grafikowi naszej wycieczki udało mi się poznać naprawdę wiele 
fragmentów tego miasta. Zwiedziliśmy muzea, spacerowaliśmy po parkach, 
czytaliśmy inskrypcje na pomnikach, jedliśmy pyszne jedzenie w przeróżnych 
restauracjach. Zobaczyliśmy Berlin nawet pod osłoną nocy, co było prawdziwie 
magicznym doświadczeniem. 
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Projekt „Kamienie potknięć – kamienie pamięci” 

 Opowieści zarówno pani przewodnik, naszych opiekunek, jak i uczestników 
wycieczki, jedynie umacniały i zwiększały mój podziw. Historia i opowieści są 
cegłami budującymi Berlin. Każdy zakamarek, każda ulica, każda budowla 
opisuje fragment czyjegoś życia, mówi o zarówno wzniosłych jak i tragicznych 
dziejach. To. że mogliśmy usłyszeć o chodź cząstce tej przeszłości, było 
prawdziwym zaszczytem 

Jednym z głoszących opowieści zabytków jest Brama Brandenburska. Jako 
jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Berlina była punktem 
obowiązkowym w naszym planie wycieczkowym. Stojąc w cieniu bram, 
mogliśmy posłuchać opowieści o Napoleonie zwracającym uwagę na szczycie 
budowli Kwadrygę, o losach bram w czasie wojny, o tym że jeszcze nie tak 
dawno temu mogliśmy być otoczeni przez zwoje drutu kolczastego. Że mamy 
prawdziwe szczęście, mogąc podejść i podziwiać przyklejoną do boku bram 
rzeźbę bogini Minerwy. Gdyż w czasie podziału, około 50 lat temu, ta wzniosła 
konstrukcja otoczona byłaby przez zastępy żołnierzy i ceglane mury. Powodem 
tego był oczywiście tragiczny podział Berlina do 1989. Podział istnień, 
rozdzielenie rodzin, rozbicie związków. Jest to wstrząsająca historia, o której 
mogliśmy usłyszeć dzięki projektowi. 

 

Opowieści snute były przez zarówno panią przewodnik, która towarzyszyła nam 
przez kilka dni naszej wycieczki, jak i przez opiekunki, które na własnej skórze 
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Projekt „Kamienie potknięć – kamienie pamięci” 

 doświadczyły i własnymi oczami zobaczyły mur berliński. Możliwość 
posłuchania o czymś tak abstrakcyjnym, z pierwszej ręki, była niesamowita 
i sprawiła, że nasz wyjazd stał się jeszcze bardziej niezapomniany i wyjątkowy. 

O podziale Niemiec wiele dowiedzieliśmy się też w kolejnym przystanku naszej 
podróży. 

Mauermuseum - Museum Haus am Checkpoint Charlie. Założone w 1962 r. 
przez antyfaszystę Rainera Hildebrandta, a po II wojnie światowej działacza 
opozycji antykomunistycznej. Muzeum dokumentuje historię Checkpoint 
Charlie, legendarnego przejścia granicznego w Murze Berlińskim. Wystawy 
opowiadają o próbach ucieczek do Berlina Zachodniego i o ich bohaterach. 
Skomponowane wystawy, artefakty oraz filmy niemal przenoszą w czasie 
i sprawiają, że możemy w pełni poczuć i wyobrazić sobie, jak wyglądało życie 
w podzielonym Berlinie. Jednakże, jeśli kogoś wyobraźnia zawiodła w tym polu, 
nic nie było stracone. Jednym z innych punktów wycieczki był albowiem 
autentyczny fragment muru berlińskiego, ciągnący się ponad 1300 metrów 
przez sam środek stolicy. Tak zwany East Side Gallery to pomnik dla wolności, 
ozdobiony ponad setką dzieł sztuki, wykonanych przez artystów z całego świata. 
Jest to nie tylko godne podziwu dzieło sztuki, lecz również skłaniające do 
przemyśleń i upamiętniające ofiary miejsce. 

 

Jednakże poza odkrywaniem Berlina sprzed kilkudziesięciu lat doświadczyliśmy 
też przepięknego i tętniącego życiem miasta z dnia dzisiejszego. 

Dzisiejszy Berlin zobrazowało nam, między innymi, przepiękne muzeum historii 
lokalnej. Jest to nadzwyczajna aleja, znana pod nazwą Haus Schwarzenberg, 
która na każdym centymetrze swojej powierzchni pokryta jest sztuką. Od 
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Projekt „Kamienie potknięć – kamienie pamięci” 

 ogromnych murali na ścianach budynków, przez niesamowite graffiti, po setki 
naklejek i podpisów pozostawionych przez odwiedzających. Wszystko to tworzy 
żywą i zmieniającą się każdego dnia galerię. 

Fenomenalnej sztuki doświadczyliśmy również na wystawie World Press Photo. 
Galeria jest zorganizowana przez niezależną fundację zajmującą się rozwijaniem 
sztuki wizualnej na całym świecie. 

W muzeum niesamowite fotografie i interesujące opisy ukazywały nam świat 
widziany przez dziesiątki obiektywów. Mogliśmy usłyszeć o problemach 
i trudnościach, z jakimi borykają się ludzie każdego dnia. Stanąć ramię w ramię 
z dziećmi uwięzionymi w kleszczach wojen domowych. Pomóc uratować 
zwierzęta cierpiące na odległych sawannach i w nieprzeniknionych lasach. 
Zobaczyć miejsca, o jakich nie śniliśmy i przenieść się w świat prosto 
z wyobrażeń.  

Wszystko to wypływało z oprawionych w ramki zdjęć, które chodź były jedynie 
zastygłymi w czasie obrazami, uwalniały w nas całą lawinę odczuć. 

Jednakże po fali emocji i doświadczeń znalazły się także spokojne chwile 
w gronie starych oraz nowych przyjaciół. Opowieści o dobiegających schyłku 
dniach rozbrzmiewały w hotelowych pokojach. Wspólne śmiechy niosły się po 
korytarzach, a nowe znajomości kwitły. Jako uczniowie ósemki niezwykle się 
zbliżyliśmy, lecz poznaliśmy również wiele nowych twarzy. Projekt połączył nas 
z niemiecką grupą, która przybyła z miejscowości takich jak Düren oraz Kolonia. 
Bariery językowe bardzo szybko opadły i umożliwiły nam stworzenie nowych 
relacji i poznanie świata oczami rówieśników. 

Projekt zainicjowany przez Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży oraz 
stowarzyszenie Polnischer Fröderverein Uczeń Düren był niezapomnianym 
przeżyciem, które umocniło nasze umiejętności językowe, dokształciło nas 
historycznie oraz zapewniło niesamowite wspomnienia, które z pewnością 
pozostaną z nami jeszcze przez wiele lat. 

Berlin łączy nas z ludźmi. Zarówno z tymi, których spotykamy na co dzień, 
z przyjezdnymi z odległych miast jak i z ludźmi, których historia zakończyła się 
wiele lat temu. 

Lena Łatyszew, kl. 2D EKA 
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Połowinki klas III 

 W piątek 15 października od rana w szkolnej auli wrzało jak w ulu. Robota szła 
żwawo, a tej nie brakowało. Jedni krzątali się, zdobiąc salę girlandami, 
barwnymi lampkami, plakatami, inni uwijali się przy głośnikach i drabinach, 
biegali z piętra na piętro, sprawdzali, czy wszystko działa jak należy i biegli dalej 
do nowych prac, do nowych zadań. Jeszcze inni natomiast z zapamiętaniem 
zamieniali metry kolorowej krepy w kwiaty, a kilku obejmowało szerokim 
spojrzeniem wszystkie te zajęcia i łączyło w całość, żeby wszystko było gotowe, 
gdy przyjdzie czas… 

Tak przygotowywali aulę uczniowie klasy III EP i III FP. Wszystko musiało być 
gotowe na 17:00, wszystko do 17:00. I ścianka do zdjęć z niebieskimi 
okiennicami i ławeczką, i przystrojone tiulem tablice przy wejściu do sali, 
i jeszcze wiele, wiele… O 17:00 bowiem miały rozpocząć się połowinki. Lecz nie 
byle jakie połowinki! Połowinki klas III i to w stylu ABBA – Mamma mia. Czyli 
w stylu nie bardzo sprecyzowanym, spójnym, ale niezwykle różnorodnym. Jedni 
założyli ogrodniczki, inni letnie sukienki czy spódniczki. Nie brakowało też 
cekinowych bluzek czy wzorzystych dzwonów rodem z lat 70. Na pomysłowo 
przystrojonej auli mieszały się ze sobą barwy, zlewały esy-floresy, i ciapki, 
i paski, a cała ta mieniąca się w okrzykach migocących dyskotekowych świateł, 
eksplodująca błyskiem i kolorami sala w jednym szła rytmie muzyki, we 
wspólnych skokach, wspólnych obrotach, wspólnych skłonach, w pełnej, 
wspólnej radości. Miło było patrzeć na powszechną radość, na roztańczone 
cieszenie się! Jeszcze milej było się w tę zabawę zanurzyć, i skakać, i skakać, 
i śpiewać, i śpiewać, byle razem. Kto lubi tańczyć, ten się nie nudził, a kto nie 
lubi, ten nudzić wcale się nie musiał. Na niższych piętrach czekał poczęstunek, 
a i miejsca na rozmowy nie brakowało. Uciecha skończyła się o 20:30. Z tą 
godziną nadszedł czas, by po ostatniej zatańczonej z należytym zapałem 
piosence kultowej ABBY wnieść stoły na dawne miejsca, ustawić krzesła, jak 
chce szkolna rzeczywistość, i na nogach, które już tyle kroków, podskoków 
i obrotów zrobiły tego wieczoru, a mogłyby jeszcze, wrócić do domu, ale 
z radosnym wspomnieniem. 

Kalina Elżbieta Lisińska, kl. 3EP PKM 
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Połowinki klas III 

 

 

A tak bawiła się redakcja… 
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Adasie 

13 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Tegoroczne Adasie różniły się od tych z lat poprzednich, a mianowicie zamiast 
kategorii  przyznawania nagród, takich jak żartowniś czy miss elegancji, 
nagrodzeni zostali wszyscy 
nauczyciele. Część artystyczna, 
przygotowana przez Szkolną 
Radę Uczniowską, przedstawiała 
teleturniej, w którym cztery 
ósemkowiczki wcieliły się 
w absolwentki naszej szkoły, 
natomiast prowadzącym był 
przewodniczący Szkolnej Rady 
Uczniowskiej. Pytania 
w teleturnieju dotyczyły szkoły 
oraz nauczycieli. Część artystyczną dopełnił występ Pani profesor Anety 
Cierechowicz oraz Pana profesora Juliusza Kaczanowskiego, którzy przedstawili 
interpretację słynnej sceny balkonowej z dzieła Williama Shakespeare’a  pt. 
„Romeo i Julia”. Całość zakończyło przemówienie dyrektora szkoły, Pana 
profesora Marka Greflinga. 

Tegoroczna forma Adasiów 
podobała mi się, jednakże 
tęskniłam za głosowaniem 
i zabawą wyczekiwania, czy moje 
głosy były również wyborem 
większości uczniów. Pytania 
w teleturnieju były zabawne, lecz 
niektóre brzmiały, jak gdyby były 
wymyślone na siłę. Postacie 
zagrane przez naszych uczniów 
wpasowywały się w temat 

przedstawienia i były dobrze odegrane. Całość podobała mi się i uważam, że 
moje ukochane rozdanie Adasiów było udane.  

Michalina Tężycka, kl. 3EP PKM 
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Kółko Wierszokletów 

B.K.: Jak ten czas leci... 

A.M.: Prawda? Wydaje się, jakby to było przed chwilą... 

J.H.: Mi się wydaje, jakby to było przed rokiem. 

B: Bo nie masz wyobraźni. 

J: Ja nie mam wyobraźni!? 

A: Przestańcie. Dzień dobry, drodzy Czytelnicy. Właśnie rozmawialiśmy sobie 
o tym, jak to od naszego pierwszego spotkania minął już rok... 

J: To znaczy, znamy się trochę dłużej, Alicji chodzi o to, że rok temu miało miejsce 
pierwsze 
w historii spotkanie Kółka Wierszokletów Ósmego Liceum. Rok temu pierwszy 
raz spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wielkiej poezji, patrząc na nią z naszej 
perspektywy. 

B: Tak było, chociaż ja ująłbym to mądrzej. W każdym razie, niniejszym 
zaczynamy drugi rok działania Kółka Wierszokletów. Chyba ostatni, nie? 

J: A może nie. 

B: Niektórzy z nas są już w klasie ma... 

A: Przestańcie! 

B: Co? 

A: Nie wymawiaj przy mnie tego słowa, dobrze? 

B: Przepraszam. 

J: Przejdźmy do rzeczy. Witamy Was, Czytelnicy nasi drodzy i z pewnością liczni, 
na piątym już spotkaniu Wierszokletów. Dziś zaprosimy kolejnego poetę 
i skonfrontujemy go z wizją świata współczesnych, młodych poetów. 

A: Czyli naszą. 

B: Tak. My jesteśmy poetami, hop-sa-sa, hop-sa-sa, 

J: W nocy śpimy pod kołdrami, hop-sa-sa, hop-sa-sa! 

A: Pozwolę sobie zignorować. Puszczamy czołówkowy napis, a potem 
pogadamy. 
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Kółko Wierszokletów 

KÓŁKO WIERSZOKLETÓW 

cz.5 

LATO, LATO... 

B: Wiesz co, taki tytuł? Smutno się robi... 

J: Wiem, wiem. Ten tytuł jest oczywiście nawiązaniem do starej, dobrej piosenki 
o lecie. O tym, że lato czeka, czeka rzeka, na człowieka, od ćwierć wieka... 

A: Ćwierć wieka? 

J: Nie ma się z czego śmiać. Zrymowałem. 

B: Powyższa kwestia jest odpowiedzią poetów na wszystkie Wasze wątpliwości, 
które kisicie w sobie na polskim, drogie dzieci. 

J: Wracając do tematu. W dzisiejszych, smutnych czasach, które historycy nazwą 
jesienią, tęsknimy za latem. 

B: ZAWSZE tęsknimy za latem. 

J: Ale teraz szczególnie. Ta tęsknota uchwycona jest również w wierszu, o którym 
dzisiaj będziemy rozmawiać. Alicjo? 

A: Chodzi o wiersz „Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie” Jana Kasprowicza. 

B: No patrz! I to jest wiersz o tęsknocie? Nigdy bym nie zgadł! 

J: Znając Kasprowicza, założę się, że jest tam napisane coś o górach i chłopskich 
chałupach. 

A: Za chwilę będziesz mógł się o tym przekonać, mądralo. Przywołajmy tekst 
utworu. 

B: Chwila. Chciałbym wrócić na moment to tematu lata. 

J: Skończyliśmy ten temat, tak jak skończyło się lato. 

B: Dlaczego? Dlaczego? Życie jest okrutne! 

A: Przestań, proszę. Udziela mi się twój przeaktorzony smutek. 

B: Bardzo miło z twojej strony. Tylko ty i poezja mnie rozumiecie. 

J: Słodki Księżycu... Śmiać się czy płakać? 

A: Milczeć. Bartek, możemy z tekstem? 

B: Możemy. Pod warunkiem, że w tle będzie moje chlipanie. 

J: Nie zgadzam się. 
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Kółko Wierszokletów 

B: No, dobra. 

 

Jan Kasprowicz „Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie” 

Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie! 

Ku twoim pieśniom, które wiew wiosenny 

W bezmierny przestwór na swych puchach niesie, 

Ulata duch mój, sam w melodie plenny. 

 

Syt jestem ziemi, z tej kaźni codziennej 

Trosk jej i cierpień, o szumiący lesie, 

W akordy hymnów pierwotnych brzemienny, 

Jak więzień z kajdan, tak ma dusza rwie się. 

 

Jest zapomnienie w twej pieśni; jest lube, 

O rozśpiewany, o szumiący lesie, 

W fali twych tonów rozpłynięcie bytu; 

 

Jest w nich tajemne przeczucie, że zgubę 

Tego, co duszy wybawieniem zwie się, 

Chowają w sobie dziedziny błękitu… 

 

J: O, proszę. Sonecik. Co się śmiejecie? Będziemy znowu przez to przechodzić? 

B: Czy jest na świecie szczersza i bardziej poetycka miłość niż Janek i sonety? 

J: A chcesz, żebym ci odpowiedział? 

A: Przestańcie! Zauważyliście, jak ciekawy układ rymów zastosował w tym 
wierszu Kasprowicz? 

J: Nie. 

B: Nie. 

A: No właśnie. Bo jesteście... roztargnieni. 
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Kółko Wierszokletów 

J: Rzeczywiście, pierwsze dwie zwrotki wrymowują się w siebie nawzajem. Jak 
ładnie. 

B: I nie ma nic o chałupach. Nawet nie ma nic o górach. Przegrywasz zakład. 

J: Nie zakładałem się. 

A: Przestańcie wreszcie i skupcie się na poezji. 

B: Dobra. No, jest tu tęsknota. 

J: Poeta tęskni do lasu, bo las śpiewa, jakby w dwugłosie z nim samym. 

B: Tak. On leci w pieśni lasu... 

A: Ku pieśniom lasu. 

B: Mniejsza. On leci i dzięki temu może śpiewać. 

J: No, nie do końca tak jest napisane, ale chyba o to mniej więcej chodziło. 

A: Na pewno chciałby śpiewać sobie razem z lasem, bo ma dosyć zwyczajnego 
życia. 

J: Zwyczajnego to chyba nie jest najlepsze słowo... 

A: No, takiego prostego. Ziemi i jej problemów. 

B: Chwila. To nie do końca jest tak, że on ma dosyć ziemi. On jest jej syty. 

J: Czyli to jest coś dobrego? 

A: To zdecydowanie jest, albo przynajmniej było, coś dobrego, ale nie było w tym 
poezji, do której teraz rwie się dusza Janka. 

J: Moja? 

B: A nie? 

J: No, jasne, ale czemu w tym... kontekście? 

A: Nie, nie miałam na myśli ciebie, tylko Jana Kasprowicza. 

B: Kiedy zdążyłaś przejść z nim na ty? 

J: Nie zazdrość. 

B: Cicho tam. 

A: Nieważne. Czyli Kasprowicz tęskni do poezji. To bardzo ładnie z jego strony. 

B: Tak, a potem mówi, jaka ta poezja jest, jaki jest ten las, który się z nią wiąże. 

J: Tylko tak dodam, że nie chodzi o poezję jako pisanie wierszy, tylko to takie inne 
spojrzenie na świat, te „pieśni”... 
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Kółko Wierszokletów 

B: No właśnie mówię. On teraz mówi, co jest w tej poezji. Że można się w niej 
spokojnie rozpłynąć, odpocząć i zapomnieć o zwyczajnej, jeśli mogę tak 
powiedzieć, wulgarnej rzeczywistości, o codziennym życiu. 

A: No, coś w tym rodzaju. I potem, w ostatniej strofie, która jest trochę 
skomplikowana, poezja mu mówi, że znajdzie wybawienie duszy w błękicie. 

B: W dziedzinach błękitu, czyli w niebie. 

J: Jak my to znamy... W zwyczajnym życiu tęsknimy do poezji, bo ona prowadzi 
nas do nieba... 

A: Dobra, bardzo pięknie. To dobry wniosek na koniec. 

J: Nie mamy nic więcej do powiedzenia? 

A: Może byśmy mieli, ale za cztery minuty mam autobus. 

J: No, dobra. Dodam tylko, że wydaje mi się, iż gdzieś głęboko w każdym 
człowieku jest taka tęsknota do poezji. 

B: Do piękna. 

A: Do lasu. 

J: Tak. Szczególnie do lasu. A teraz nie martwcie się, drodzy Czytelnicy, jeszcze 
wrócimy. Na razie jednak dziękujemy Wam za współudział w naszym piątym 
spotkaniu. W tymże wzięli udział: 

 

A: Alicja Milecka, 

B: Bartosz Kowalski, 

J: Oraz Jan Halit. 

A: Mogę już biec? 

J: Możesz. Dziękujemy! 

Alicja Milecka, Bartosz Kowalski i Jan Halit 
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Pieśń w zieleni 

 Ukaż mi Twoje światło, daj poznać Twą prawdę, 
niechaj one wskazują mi drogę, 
niech mnie wprowadzą na Twoją świętą górę 
i aż do Twoich przybytków. 
Ps 43,3 

 

Słońce zmierzało ku krańcom horyzontu powoli, lecz zdecydowanie. 
Złociste, ognisto pomarańczowe promienie przelewały się przez wąwozy 
chmur, biegnące niepoznanymi drogami i znikające w marzeniu nieba. Był 
środek maja. Łąki kwitły mnogimi barwami, a na pola śmiało wyglądały zielone 
główki zbóż. Zieleń rozcinała tylko piaszczysta polna droga, wznoszona przez 
niewysoki pagórek, to znów wśród żwiru i kamieni opadająca w dół, ku 
biegnącej przez wieś asfaltowej drodze. 

- Czekaj! Staniemy tutaj? - Ciche szepty wiatru przerwał dziewczęcy głos. 

- Tu? Przy tej kłodzie? – spytał inny, również kobiecy. 

Nie czekając na odpowiedź, jego właścicielka - Klaudia, zsiadła z roweru 
i usadowiła się na powalonej, grubej kłodzie leżącej za płytkim rowem, 
naprzeciw niewysokiego, prawie uschłego drzewa.  

- Ślicznie tutaj – Jej towarzyszka oparła rower o na wpół żywy cień dawnej 
akacji. Usiadła obok, po czym zsunęła się na trawę, opierając nogi 
na powalonym pniu. Ta druga poszła w jej ślady. Klaudia, za kilka miesięcy 
mająca skończyć dwadzieścia lat, i młodsza dziewczyna – Agata były kuzynkami. 
Mieszkały niedaleko w sąsiadujących ze sobą wioskach, widocznych z sunącej 
przez pola drogi. 

Dzień był ciepły, wiosenny. Taki, jakiego ludzie oczekiwali od maja. 

 - Wiesz, przechodzę kryzys tożsamości – wiatr tańczył z jej ciemnymi 
kędziorami, rozrzuconymi na trawie. 

Agata spojrzała na starszą kuzynkę. Drobne ręce Klaudii bawiły się bezwiednie 
źdźbłem trawy. 

- Czyli co? Zapominasz czasem, jak się nazywasz? – spytała młodsza żartem. 

- Nie. Po prostu nie chce mi się uczyć na sesje, a poza tym nie wiem, co mam ze 
sobą zrobić – odpowiedziała, nie odrywając wzroku od fresków nieba. 
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Pieśń w zieleni 

 Agata wtuliła głowę w żywą, zieloną trawę, niebieskie oczy w łagodny 
baldachim błękitu. 

- Chyba uczyć się tego, co studiujesz – powiedziała na wpół przytomnie, 
adorując nową postać pierzastych, biało-złotych obłoków. Czyli „kryzysem 
tożsamości” jest to, że nie chce ci się uczyć na sesje? Dobre sobie. Kryzys to 
zdecydowanie za mocne słowo. Ale skąd wiedzieć, co czeka, dokąd, co wybrać… 

Słońce żegnało świat życiodajnymi strumieniami, jak gdyby mówiąc: „Nie bójcie 
się. Wrócę do was, tylko sprawdzę, co dzieje się po drugiej stronie globu. Zapalę 
wam jeszcze lampkę, żebyście nie bali się ciemności”. Ale mleczny księżyc 
jeszcze nie przybył. Chmury układały się w jary i wzgórza. Biegły i trwały. Wiatr 
cicho nucił zasłyszane ballady, a zielone trawy uśmiechały się życiem. I w tym 
świecie leżała istota ludzka, podobna w tym do wielu takich, rozrzuconych po 
łąkach świata i rozdrożach czasów, wpatrzona w niebo zalane słońcem, na ziemi 
czerstwej życiem, wołająca pieśń, której ni wiatr nie zaśpiewa, ni liście nie 
wyszeleszczą, a tylko On, który przenika wszystko, usłyszy… 

 

Kalina Elżbieta Lisińska, kl. 3EP PKM 
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