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4.09.2017 | Rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018| VIII LO
Przeprowadzenie tegorocznej uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
przypadło nam – obecnej klasie 2D. Nie było to łatwe zadanie, ale
myślę, że dzięki dobremu przygotowaniu udało nam się otrzymać
aprobatę uczestników.
Uroczystość miała charakter oficjalny, wyjątkiem była tylko część
artystyczna. Na samym początku Jan Korpik, uczeń naszej klasy, w celu
upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce 1 września 1939 roku,
przedstawił krótką, lecz bardzo treściwą prezentację na ten temat.
Następnie prowadzące – Zuzanna Wciórka i Julia Kurowska, prosiły
o zabranie głosu kolejno Pana dyrektora Marka Greflinga oraz
przedstawicieli Rady Rodziców i Szkolnej Rady Uczniowskiej.
W zależności od tego, którego rocznika było to rozpoczęcie, nastąpiło
przekazanie sztandaru szkoły (w przypadku klas drugich) lub oficjalne
ślubowanie (dla klas pierwszych). Każdą uroczystość kończyła część
artystyczna.
Pracę nad scenariuszem rozpoczęliśmy tak naprawdę już w kwietniu
tego roku.
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Co ciekawe, niezależnie od siebie powstały dwie wersje. Ich autorzy
dowiedzieli się o tym dopiero, gdy Pani prof. Aneta Cierechowicz,
która zgodziła się zostać reżyserem przedstawienia, poinformowała
klasę o swoim wyborze. Przy podejmowaniu tej decyzji kierowała się
głównie uniwersalnością treści i prostotą przekazu, w których to
kategoriach zdecydowanie dominował scenariusz autorstwa Adriana
Drozdowskiego i Igi Adamskiej. Inspiracją dla twórców były reportaże
przyrodnicze Krystyny Czubówny, na podstawie których powstał opis
uczniów naszej szkoły. Stylem odwoływali się często właśnie do
programów Czubówny, stosując nawet cytaty. Szkoła została
przedstawiona jako ekosystem, a poszczególne klasy jako gatunki
o pewnych charakterystycznych cechach. Oczywiście, wszystko
zostało przedstawione w sposób karykaturalny, gdyż celem
przedstawienia było rozluźnienie atmosfery i odstresowanie uczniów
przerażonych wizją powrotu do szkoły po dwumiesięcznej przerwie.
Jeszcze przed podziałem ról scenariusz trafił do Pani prof. Aleksandry
Radziszewskiej, która wprowadziła w nim kilka poprawek. Oprócz
przeprowadzenia prób pod koniec roku szkolnego byliśmy zmuszeni
poćwiczyć
również
trochę
w
czasie
wakacji,
tj.
w ostatnim tygodniu sierpnia.
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Na szczęście to, w jaki sposób ułożyły się poszczególne dni na
przełomie sierpnia i września, sprawiło, że odzyskaliśmy nawet ten
czas poświęcony na próby.
Opinie widzów, które usłyszeliśmy po przedstawieniu, były bardzo
pozytywne. Zarówno uczniom jak i radzie pedagogicznej przypadł do
gustu specyficzny komizm naszej małej sztuki. Szczególnie chwalono
piękny głos narratorki (jednocześnie współautorki scenariusza).
Nasza wychowawczyni, Pani prof. Elwira Pawlęty, która również
bardzo udzielała się podczas przygotowań, chwaliła także nasze
zaangażowanie. Podsumowując, muszę stwierdzić, że jako klasa
jesteśmy bardzo zadowoleni z wykonanej przez nas pracy
i poświęconego na nią czasu. Biorąc pod uwagę zdanie publiczności,
efekty były jego warte.

Katarzyna Kubiak 2D

Ośmiornica

Listopad 2017

4.09.2017 | Jak polubić nową klasę?| VIII LO
Bycie pierwszakiem to niełatwa sprawa. Nowa szkoła, nowi
nauczyciele, nowe wyzwania, ale i nowe znajomości. Nawiązywanie
relacji potrafi być trudne w każdym wieku, dlatego postanowiono
nam, jeszcze lekko zagubionym uczniom, je ułatwić. I tak 22 września
o 8:45 zebraliśmy się, dość pokaźną grupą, pod szkołą, by wyruszyć
na integrację.
Pierwszym punktem wyprawy było zwiedzenie Muzeum Adama
Mickiewicza w Śmiełowie. Przecież wycieczka szkolna bez walorów
edukacyjnych to nie jest prawdziwa wycieczka! Jednak praca
w grupach okazała się całkiem dobrą zabawą, spacer po parku nie
jest w końcu wybitnie obciążający, a do tego interakcja z osobami,
z którymi dotychczas mówiliśmy sobie tylko „Cześć”. Oczywiście,
nasze zadania nie ograniczyły się jedynie do zwiedzania ogrodów.
Każda klasa odbyła krótką wycieczkę po wystawach muzealnych (tam
również czekały na nas karty pracy!). Mimo że wszyscy, podobnie jak
ja, narzekali na konieczność uczenia się, to i tak Śmiełów
opuszczaliśmy raczej w pogodnych nastrojach.
Powszechnie wiadomo, że nic tak nie integruje jak jazda autokarem.
A w trakcie wyjazdu było jej całkiem sporo (czyżby zabieg
przemyślany?). Po przyjeździe do Żerkowa czekały nas już tylko gry
zespołowe.
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Przywitani ciepłym posiłkiem (niestety, nie dla każdego starczyło
kurczaka) z bojowym nastawieniem ruszyliśmy na wyznaczone
miejsca, by zacząć konkurencje. A były... najróżniejsze. Od
wieloosobowych nart i spodni, przez jazdę na rowerze, strzelanie
z wiatrówki i przechodzenie po skrzynkach „przez bagno” aż po
łamigłówki i ”sprawdzian” z angielskiego. Myślę, że najbardziej
integrujące, a zarazem zabawne, były zadania, w których kilka osób
musiało zsynchronizować ruchy, bo wystarczyła chwila zawahania i ze
śmiechem lądowało się na ziemi.
Do sprawy integracji bardzo poważnie podeszła klasa fizyczna. Nie
chodzi mi tu jednak o barwy bojowe na twarzach, ale o mały akt
dyskryminacji wobec klas bez rozszerzonej matematyki... Zdjęcie
potępiające biol. – chemy, mimo początkowego oburzenia jednostek,
ostatecznie zostało przyjęte z dystansem.
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Po zakończonych konkurencjach,w trakcie oczekiwania na werdykt
jury, animatorzy zaproponowali powrót do dzieciństwa - zabawę
z wielką, kolorową chustą i piłeczkami oraz rozgrzewkę przed
nadchodzącą dyskoteką – belgijkę. Pan prowadzący, obserwując
nasze niebywałe zdolności taneczne, proponował coraz to bardziej
skomplikowane warianty. Oczywiście, poradziliśmy sobie z nimi
wzorowo.
I wreszcie nadszedł moment ogłoszenia wyników. Nie każdy dobrze
radzi sobie z porażką, więc wspaniałomyślnie wszystkie te „mniej
zdolne” grupy uplasowano na czwartej pozycji. Jednak, która klasa
okazała
się
tą
najsprytniejszą,
najsprawniejszą
i najbardziej zintegrowaną? Wyżej już wspomniana klas fizyczna, 1C.
Wygranej gratulujemy!
Sposobów spędzania czasu w Żerkowie było wiele. Ognisko
i kiełbaski, siatkówka (choć wydaje mi się, że trzydzieści osób to
trochę za dużo), plac zabaw (który okazał się najbardziej odpowiedni
dla naszego poziomu rozwoju), a nawet przejazdy bryczką. No
i oczywiście - dyskoteka. Choć nie od razu parkiet został zapełniony,
to kiedy na dworze robiło się coraz ciemnej, coraz więcej osób
zyskiwało odwagę i wtapiało się w rozbujany tłum. Niezadowolenie
wywołała jedynie krótka awaria prądu (jak dobrze, że byli z nami
informatycy) oraz zakończenie imprezy. Mimo cichych pomruków
niezadowolenia wszyscy dobrowolnie załadowali się do autokarów.
Zresztą po tak udanym dniu, pełnym wrażeń i różnych zabaw, nie
jestem pewna, czy ktokolwiek miałby siłę na protesty.

Gabriela Filip 1E
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13.09.2017 | Adasie| VIII LO

Dnia 13 października w murach naszej szkoły miały miejsce obchody
Święta Edukacji Narodowej. Z tej okazji, tradycyjnie już, odbyła się
gala „Adasiów”– nagród wręczanych nauczycielom w różnych
kategoriach. Przedsięwzięcie to uświetnione zostało spektaklem pt.
„Musicale, musicale…” w reżyserii pana Antoniego Urbana,
a w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im.
Fryderyka Chopina – z wydziału wokalistyki jazzowej. Za choreografię
oraz przygotowanie tańca odpowiedzialna była pani Katarzyna Rona
– Olszewska, natomiast za przygotowanie wokalne panie: Marzena
Osiewicz, Dorota Czerwińska, Dorota Żmijewska, Aleksandra Pura
oraz pan Antoni Urban. Jak łatwo wywnioskować z tytułu
przedstawienia, nie obyło się bez muzyki. Zadbał o to zespół
muzyczny w składzie: Filip Chojnacki na fortepianie, Jan Garstecki na
perkusji oraz Maciej Adwent na gitarze basowej. Cały spektakl to
opowieść o marzeniach młodych dziewczyn, które chciałyby zrobić
wielką muzyczną karierę w Ameryce. Wybrzmiało wiele cudownych
utworów, a wśród nich „Wyśniłam sen” z musicalu „Nędznicy” oraz
tak popularny w ostatnim czasie „City of Stars” z musicalu „La la
land”.
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Wracając do nagród – w tym roku wyróżnieni zostali:
Pani profesor Aneta Cierechowicz w kategorii Ikona Stylu,
Pan profesor Bogusław Rosołowski również w kategorii Ikona Stylu,
Pan profesor Juliusz Kaczanowski w kategoriach Nieskończoność
oraz Patrzący Przez Kobaltowe Okulary,
Pani profesor Katarzyna Dukat w kategoriach Prędkość Światła oraz
Wzór,
Pani profesor Iwona Nowińska-Karoń w kategorii Niewiadoma,
Pan profesor Paweł Saneluta w kategorii Żabka Rechotka,
Pan profesor Marek Grefling w kategorii Król Dżungli,
Pani profesor Aleksandra Radziszewska – laureatka specjalnego
„Adasia” za wieloletnią pomoc Szkolnej Radzie Uczniowskiej.

Łukasz Mazurkiewicz 3E przy
pomocy Bogny Czerwińskiej 3G
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Zastanawiałeś się kiedyś w jesienny wieczór,
kiedy kwiaty więdną, już nie słychać pszczół.
Wtedy, gdy czas zadumy nad swym życiem,
zastanawiałeś się kiedyś, choćby skrycie,
gdzie tylko twoje, własne miejsce?
Ludzie mówią – proste, tam gdzie serce!
Lecz nie każdy potrafi je odnaleźć w domu,
pełnym pracy, kłótni, egoizmu.
Nie ukrywajmy, każdy chce mieć coś na własność,
jedni mają samochód, inni poglądów jawność,
ja - ten skromny las za miastem.
Tam więcej tlenu zaczerpniesz małym haustem
niż w spalinach wokół ciebie.
Czy tylko ja w lesie odnalazłam siebie?
Mam bliskiego przyjaciela, wpada na moment,
nie kłóci się, ale też nie słucha komend.
Jest wolny, leci, gdzie wiatr go wywieje,
lecz zawsze wróci, nawet przez knieje
do skromnego domku za miastem.
Tam ma swoje miejsce i choć wyfruwa czasem,
zawsze wróci. On w przyrodzie zwany dutkiem,
cieszy się wolnością, nie martwi smutkiem.
Ten mały ptaszek jest dla mnie przykładem,
dzięki niemu wiem, że można żyć zgodnie z ładem.
Dla niego nie ma znaczenia ciągła gonitwa,
nie liczą się bogactwa, wymuszona modlitwa.
Jemu potrzebny jedynie nasz wspólny las,
tam dudek znalazł mnie, a ty możesz znaleźć nas.
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Dwudziesty pierwszy wiek, wszystko się zmienia
żadne zaćmienia ani Ziemi trzęsienia
nie obchodzą już nikogo.
Zatrzymać się – nigdy, żałować – nie ma kogo,
w końcu sami jesteśmy najważniejsi,
w dawaniu ostatni, w braniu pierwsi.
Lat temu nie tak wiele
odruchem było pomóc, każdy – przyjacielem.
Od wieków jedni pomagali, inni niszczyli,
ludzie byli ludzcy, najpierw myśleli, później mówili.
Dziś nas nie stać na stańczykowe kostiumy,
nie ma czasu w pędzie na moment zadumy.
Dlaczego nikt nie stawia się na cudzym miejscu?
Wygodniej być wiernym tylko własnemu sercu.
Rodzinny dom – ktoś pamięta?
Czy przysłania go nam reklam przynęta?
Dwudziesty pierwszy wiek – zgubione wartości,
szczere kłamstwa, nienawistne miłości.
U kobiet nie liczy się inteligencja,
nowa moda, skandale, a w czynach agresja.
Mężczyźni nie są już dżentelmenami,
im bogatsi, tym młodszymi zachwycają się paniami.
Dwudziesty pierwszy wiek – w każdym czasie są problemy,
cywilizacje rozwijamy, wciąż od nowa budujemy,
lecz czy powinniśmy tracić nadzieję,
gdy trochę mocniej w twarz zawieje?
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Czy z nowej ery początkiem
zdołamy się pogodzić z elektronicznym porządkiem?
Żądamy wymarzonego ideału,
coraz rzadziej szukamy w kompromisie morału.
Dwudziesty pierwszy wiek – wszyscy szczęśliwi w swoich światach,
niektórzy zamknięci w mobilnych kratach.
Znajdziemy jednak i tu wyjątek,
ludzi, co mają swój własny zakątek;
czy to poezja, muzyka czy przyroda.
Dwudziesty pierwszy wiek – kłótnie, kłamstwa, niezgoda,
a jednak szukamy szczęścia i spokoju,
siebie gubimy w ciągłym rozwoju,
lecz nie zapominajmy o pięknie świata,
wierzmy w nasze możliwości, ogromne niczym wzrost Goliata.
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Ludzkie życie to dziwna sprawa,
każdy wie lepiej, jak żyć,
codziennie w mediach nowa rozprawa,
co jeść, co pić, jak śnić.
Starszy powie, że kiedyś lepiej, inaczej
niż w tym ciągłym pędzie,
gonić, co idzie szybciej niż my
i tylko „modni” mogą się odnaleźć wszędzie.
Bo w wielkim świecie nie ma czasu
na spokój, na rozmyślania,
w tym świecie nie ma pięknego lasu,
gdzie beztrosko pasie się łania.
Prawdziwym pięknem nie jest natura,
w świecie smartfonów, wciąż trudniejszych banałów,
ważniejsza praca, dom czy matura
niż młody człowiek pełen pięknych ideałów,
co biegnie szybciej, by gonić marzenia,
jak duży dom, cudna posesja.
Zauważa nową, smutną prawdę,
brak pracy, miłości, depresja.
Nikt w domu nie wspomniał wprost, jawnie
o trudach życia, zaletach milczenia,
pewnych rzeczy nie mówi się na głos, dosłownie
o śmierci, braku wody, jedzenia.
Mimo że człowiek od małego uczony,
że każdy nałóg uzależnia
i każde dziecko wie, że to złe,
to dlaczego wciąż więcej butelek opróżnia?
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Przychodzi jednak taki moment,
czas odnalezienia i spokoju,
odkrywasz nową drogę, budujesz fundament.
A gdy zaczynasz być optymistą w tym boju,
jesteś dorosłym człowiekiem, świadomym prawdy,
to nagle wszystko staje się jasne.
Pojawia się nowy człowiek, bezbronny jak ty,
cieszysz się wiedząc, jak ubranka stają się ciasne.
Teraz już wiesz, że życie niełatwe, a los trudny
są najpiękniejszym szczęściem.
Właśnie to życie pełne nałogów, smutku, obłudy,
gdzie ty jesteś piękną księżniczką lub mężnym księciem.
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Muszę wam powiedzieć, że się zakochałam! Całym sercem
pokochałam świat wykreowany przez Samanthę Shannon! Autorka,
która szturmem podbiła Polski rynek i moje serce,
w drugiej części swojej serii zaskakuje mnie jeszcze bardziej. Jeżeli
chcecie wiedzieć, czym mnie tak oczarowała, to zapraszam do
przeczytania mojej pierwszej recenzji.
Zacznę od ogólnego wrażenia na temat wyglądu całej serii, zarówno
tych części, które już przeczytałam, jak i ,,Pieśni jutra", która jeszcze
przede mną. Okładki poszczególnych tomów są całkowicie różne, nie
mają ani tej samej kolorystyki, ani napisów, ani nawet zamysłów czy
grzbietów, chociaż te posiadają wspólne cechy. Jednak jest coś, co
łączy wszystkie części - obłędne, żywe kolory oraz tajemnicze,
minimalistyczne projekty okładek. Mimo tak wielu różnic wszystkie
książki razem tworzą spójną całość i pięknie prezentują się na półce,
osobiście jestem w nich zakochana.
Przechodząc już do treści. Samantha wrzuca nas na głęboką wodę, po
ucieczce Paige Mahoney z Szeolu I nasz Śniący wędrowiec nie jest
w stanie powrócić do swojego życia przed kolonią karną,
traumatyczne przeżycia nie sprawiają, że wojowniczy charakter
dziewczyny zostaje okiełznany, wręcz przeciwnie - tylko się wzmacnia.
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Śniąca robi wszystko, żeby ujawnić prawdę o Refaitach, ale to okazuje
się bardzo skomplikowane ze względu na brak dowodów. Jedyny
dowód to Naczelnik, a on rozpłynął się w powietrzu. Całej sprawy nie
ułatwia też praca Paige dla Jaxona Halla w gangu Siedmiu Tarczy, którą
Śniąca zmuszona jest kontynuować, ponieważ bez tego nie będzie
miała żadnego prawa głosu ani szansy na przeżycie jako główna
poszukiwana Sajon.
Przedstawiłam główny zarys akcji, ale trzeba też wspomnieć
o niesamowicie intrygujących i rozbudowanych bohaterach. Wszystkie
postacie są bardzo rozwinięte, widać, że Shannon wykonała mnóstwo
pracy nad nimi. Każda nawet najmniejsza postać ma jakąś tajemnicę
i intryguje, ale najwięcej zamieszania robi wcześniej już wspomniana
trójka: Paige Mahoney, Arcturus Mesarthim oraz Jaxon Hall.
Paige, nasza Blada Śniąca, przechodzi gruntowną przemianę, jej
działania w końcu nabierają sensu i używa swojego ducha
w lepszej sprawie niż zachcianki Jaxa, znajduje w sobie siłę, żeby
walczyć z zepsuciem Syndykatu, Sajonem oraz Refaitami. Bohaterka
przechodzi gruntowną przemianę nie tylko między pierwszym tomem
a drugim, ale także między pierwszą stroną zakonu mimów
a ostatnią, tak naprawdę na każdej stronie postać Paige dojrzewa
i odkrywamy ją cały czas na nowo, jestem pewna, że w tej sprawie
autorka jeszcze nie raz nas zaskoczy.
Jaxon Hall, czyli Białe Spoiwo, to mim-lord sekcji I-4, osoba, która dla
mnie jest wielką zagadką. Na stronach ,,Czasu żniw" przez większość
czasu jest to postać-widmo, nie poznajemy go tak naprawdę, jedynie
ze wspomnień Paige, jedyne co wiemy, to to, że dał jej pozycję i jest
dla niej mentorem, pod koniec poznajemy jego mroczną stronę, którą
dogłębnie odkrywamy na stronach ,,Zakonu Mimów"; brutalny
i intrygujący,
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tak jestem w stanie go opisać, przez większość czasu widzimy go jako
brutalnego, żądnego władzy głupca, którego nie obchodzą zagrożenia
innych jasnowidzów, jednak pewne zdarzenia sprawiają, że Spoiwo
staje sie ogromną zagadką i tak naprawdę nie wiemy, w co gra.
No i nadszedł czas na postać stanowiącą w tym wszystkim największą
tajemnicę, czyli Naczelnik. Odrażający kosmita i przystojny mężczyzna,
co rusz widzimy nowe odsłony tych dwóch twarzy i nie można dojść,
gdzie znajduje się jego prawdziwe oblicze ani w co pogrywa z Bladą
Śniącą. Wiemy, że Paige i Arcturus z każdą stroną przybliżają się do
siebie i coraz bardziej im na sobie zależy, w każdym razie można to
stwierdzić, jeżeli chodzi o nią, bo jego, jak już wspominałam, trudno
rozgryźć.
Naprawdę nie sądziłam, że można przebić samą siebie, zwłaszcza
kiedy ktoś ustawi sobie poprzeczkę tak wysoko, jak zrobiła to
Samantha Shannon, ale jej naprawdę się to udało! Nie wyobrażam
sobie, jak niezwykle inteligentna jest ta kobieta, że udało jej się to
wszystko ogarnąć, jej dom wyobrażam sobie jako cały wyklejony
mapkami myślowymi, gdzie ma wypisane wszystkie wątki, nazwy,
sekcje itd., bo inaczej nie sposób tego wszystkiego ogarnąć! Świat
przedstawiony jest tak wielowarstwowy, rozbudowany, dopracowany
pod każdym względem, od złożoności struktur syndykatu, aż po
zarząd Sajonu.
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Praktycznie nie ma strony, która by nie trzymała w napięciu, prędzej
zrezygnujecie z podstawowych funkcji życiowych, niż oderwiecie się
od czytania tej książki. Choć na początku trudno jest się wciągnąć,
ponieważ jesteśmy rzuceni na głęboką wodę całej tej złożoności,
dlatego potrzebujemy kilku rozdziałów na to, by to wszystko ogarnąć
i wciągnąć się w akcję, lecz im dalej, tym bardziej czujemy się
oczarowani zagłębianiem się w ten świat i poznawaniem go coraz
dokładniej.
Samantha pomyślała dosłownie o wszystkim, książka zawiera opis
sekcji syndykatu i ich mim lordów, tabele opisującą kategorie
jasnowidzów, słowniczek (jest bardzo przydatny, na początku
kilkakrotnie do niego wracałam) oraz mapkę Cytadeli Londyn.
Podsumowując - ,,Zakon Mimów" oraz cała seria ,, Czas żniw" to jedna
z najlepszych dystopijnych młodzieżówek, jest bardzo oryginalna.
Shannon jako pierwsza podeszła w ten sposób do jasnowidzenia
i duchów, i nie sądzę, żeby ktokolwiek po jej dziele odważył się podjąć
tę tematykę. Jedno jest pewne, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście,
zdecydowanie musicie to nadrobić!

Marta Trębacka IF
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Tegoroczna licealiada w sztafetowych biegach przełajowych przyniosła
historyczny sukces. Najpierw, 26 września, odbyły się mistrzostwa
Poznania, w których nasi biegacze zdeklasowali rywali, zdobywając
pierwsze miejsce z przewagą ponad 40 sekund. Świetny występ
zapewnił Ósemce awans na mistrzostwa Wielkopolski, które miały
miejsce 12 października w Poznaniu. Pomimo tego, że w gronie szkół
rywalizujących znajdowały się szkoły sportowe nastawione na lekką
atletykę, nasza sztafeta po pasjonującej walce zajęła 4. miejsce, co
jest najlepszym wynikiem w sztafetowych biegach przełajowych
w historii Ósemki.
Skład sztafety:
Adam Dachtera kl.1A
Jan Dachtera kl.3C
Mariusz Dotka kl.3E
Maciej Falbogowski kl.3A
Roch Goszczyński kl.3C
Marek Gulczynski kl.3A
Michał Lehwark kl.3B
Andrzej Lemanski kl.3F
Maurycy Stachurski kl.3B
Jan Węgrzynowski kl.2C
Jakub Woltman kl.2B

Mariusz Dotka III E
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 (przy otwieraniu dziennika)
„Loguj... Loguj... 30 lat w zawodzie... Nie można ładniej? Na przykład,
„proszę
się
zalogować”?
Takie
doświadczenie
i
co?
I dziennik bawi się ze mną w piaskownicy, mówiąc mi ‚loguj‘!“
(przy sprawdzaniu obecności)
„Krzysztof?“
„Jestem“
„Jak jesteś? Jak jesteś, Krzysiu? Kto jest? Tylko Bóg jest!“
„Jan? Nieobecny? Pora wstawać... Panie Janie, panie Janie pora
wstać...“
„Masz dziewczynę?“
„Nie mam.“
„A ty masz chłopaka?“
„No nie.“
„No i nigdy nie będziecie mieli! Bo z człowiekiem się jest, a nie się go
posiada!“
„Pada deszcz. Jest jedna kropelka na oknie i jest druga. Łączą się i
co? I jest jedna. Z tego wynika że 1+1=1. Tak samo chmury. Jest jedna
chmura i druga, łączą się i jest jedna. Tak właśnie działa matematyka
chmurkowa.“
„Gdzie jest wszystko? Piękno, sztuka, demokracja, człowiek,
drzewo? W świecie idei!“
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(uczeń) „To już robiliśmy.“
„Ja pierniczę, jaki szybki!“

 „...takich ludzi nazywał bezużateczniami...“
„Co to jest obywatelstwo? Skibka chleba posmarowana masłem.“
„Przypominamy sobie to, co było w gimbazie.“

„Kurde, synuś!”
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