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Wstęp 

Święta, karnawał, ferie- wszystko to już za nami. Czas gna do przodu 

w nieubłaganym tempie. Maturzystom pozostało już mniej niż te czarowne 100 

dni do matury, o czym zapewne zewsząd słyszą. Wszyscy uczniowie rzucą się 

zaraz w wir pracy, sprawdzianów i nauki, bo w perspektywie już coraz mniej dni 

wolnych, coraz mniej czasu do końca roku szkolnego. Ale o tym przecież wszyscy 

wiemy. Nie wiemy natomiast, lub nie do końca pamiętamy, co działo się 

w Ósemce w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, więc by to zmienić, należy sięgnąć 

po „Ośmiornicę” i poczytać o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej szkole.  

Zatem, Drodzy Czytelnicy, życzymy Wam miłej lektury i ogromnej ilości energii 

do nauki i pracy, która nas wszystkich teraz czeka. 
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Przedstawianie wigilijne 

 

Zgodnie z tradycją, jak co roku, 

ostatniego dnia szkoły, tuż przed 

przerwą świąteczną, w Ósemce 

wszyscy nauczyciele, pracownicy 

administracyjni szkoły i uczniowie 

obchodzili opłatek, czyli Wigilię 

szkolną- nie mniej ciepłą i radosną, 

jak ta we własnych domach, 

bowiem społeczność szkolna 

tworzy swoistą rodzinę.  

 w tym roku zaszczyt 

przygotowania przedstawienia 

świątecznego przypadł klasie 2F. 

Staraliśmy się stworzyć coś, co 

oddawałoby nie tylko ducha Świąt, 

ale również ducha Ósemki. 

Przygotowaliśmy więc 

przedstawienie 

o nieprzypadkowym tytule „90 

Wigilii”. Przedstawienie 

nawiązywało bowiem do 90-lecia 

istnienia VIII LO. Poprzez 

pryzmat czasu chcieliśmy ukazać 

owo ważnie dla chrześcijan święto 

oraz to, że mimo upływu czasu 

i nierzadko trudnych warunków, 

a także mimo tego, iż ludzie 

bardzo się zmieniają, Boże 

Narodzenie i jego nieodłączny 

symbol: stół wigilijny, zawsze nam 

towarzyszą i są czymś więcej niż 

tylko elementem tradycji. 

w scenariusz przedstawiania 

wpletliśmy wątki z historii 

Ósemki; założenie szkoły, 

perypetie uczniów np. podczas 

stanu wojennego. 

 

Klasa 2f bardzo ciężko i wytrwale 

pracowała podczas licznych prób 

do przedstawiania. Cierpliwe 

znosiła nie zawsze wyrozumiałą 

reżyserkę. Wszyscy dołożyli 

wszelkich starań, by się udało. 

Nieoceniona była również pomoc 

naszej wychowawczyni, Pani 

profesor Zmudzińskiej, która 

zawsze poskramiała chaos podczas 

przygotowań . 

Czy nam się udało? Czy nasz 

występ wzbudził w kimkolwiek 

odrobinę wzruszenia lub wywołał 

szczery uśmiech? Czy udało nam 

się sprostać wysoko postawionej 

przez naszych poprzedników 

poprzeczce? 

Na te pytania nie mnie dane jest 

odpowiadać. Mam jednak 

nadzieję, że osoby które były 20 

grudnia w auli, będą skłonne 

jeszcze raz przeczytać poniżej 

zamieszony scenariusz, a ci, 

których wtedy z nami nie było, 

rzucą na niego okiem teraz 

chociażby z czystej ciekawości.  

 
 

 

Wydarzenia :Przedstawienie wigilijne 
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90 Wigilii 

Scenariusz i reżyseria: Aleksandra 

Sobiech i Karolina Włoch 

Występowali: Uczniowie klasy 2f 

Muzyka: prof. E.Szczepaniak wraz 

z chórem 

 

 

Łącznikiem miedzy kolejnymi 

wigiliami będzie zegar, 

wyświetlony przez rzutnik, którego 

wskazówki przyspieszą 

i zatrzymają się w momencie 

rozpoczęcia się wydarzenia. Każde 

przejście opatrzone będzie 

komentarzem narratora, który 

będzie wprowadzał w następujące 

wydarzenie.  

 

20-lecie międzywojenne 

(założenie szkoły - 1923) 

  

Narrator: Jest wigilia. Rok 1923. 
Koniec wieczerzy wigilijnej, matka 

wstaje i zaczyna sprzątać ze stołu, jedna 

z córek zaczyna jej pomagać, a druga 

siedzi przy stole i przysłuchuje się 

rozmowie brata (student) z ojcem. w tle 

cicha kolęda. 

Ojciec:(jakby kontynuując rozmowę, 

którą prowadzili wcześniej) Przecież 

już od dawna było wiadomo, że 

ten rząd prędzej czy później 

upadnie. Był za słaby, żeby 

sprostać temu, co obecnie się 

dzieje w kraju. 

Syn: Zgadzam się. To tylko 

kwestia czasu, żeby marszałek zdał 

sobie sprawę  z tego, że źle zrobił, 

iż wycofał się z polityki. 

Ojciec: Niektórzy mówią, że 

wróci już w przyszłym roku… 

Matka wchodzi do pokoju i patrzy 

z dezaprobatą na męża i syna.  

Matka: Czy wy musicie nawet 

w Święta dyskutować o polityce? 

(do córki siedzącej przy stole) 

Pomóż siostrze znosić półmiski ze 

stołu i idź się przebrać, bo 

niedługo wychodzimy na Pasterkę. 

Córka 1: Co mam założyć? 

Matka: Co chcesz, byle ciepło, bo 

bardzo wieje. (do drugiej córki 

przechodzącej obok) Słyszałaś? 

Córka 2: Tak, słyszałam. Idziemy 

do naszego kościoła? 

Ojciec: Tak. Ksiądz Piotrowski na 

opłatku u waszego brata w szkole 

serdecznie zapraszał uczniów wraz 

z rodzinami. 
Matka odchodzi w kąt mieszkania, 

szykuje płaszcze dla siebie i córek, ojciec 

z synem nachylają się ku sobie i nadal 

szeptem dyskutują (nie słychać słów, 

tylko szmer), córki wynoszą ostatnie 

półmiski do „kuchni”. 

Córka 1: Który to jest ksiądz 

Piotrowski? 

Córka 2: Nie wiesz? To jest ten 

ksiądz, który w tym roku założył 

gimnazjum, do którego poszedł 

nasz brat. 

Córka 1: Rzeczywiście, 

zapomniałam. (rozgląda się do okoła) 

Skoro już wszystko posprzątane, to 

chyba możemy już iść? 
Córka 2 kiwa potakująco głową, obie 

podchodzą do matki i wszystkie trzy 

zakładają płaszcze, w tym samym 

momencie ojciec i syn wstają, również 

zakładają płaszcze. Wszyscy schodzą ze 

sceny, „wychodząc z domu na 

Pasterkę”. 

 

II wojna światowa (1943) 

  

Narrator:Jest Wigilia. Rok 1943.

Wydarzenia : Przedstawienie wigilijne 
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Kobieta- typowa matka Polka, ukazana 

przy stole, czkająca ze swoimi córkami 

na męża i syna, którzy walczą. 

Wspomina , przegląda listy, zdjęcia. 

Córka: Mamo, nie płacz już. 

Dzisiaj jest przecież Wigilia… 

Matka: i właśnie dlatego 

powinniśmy być razem! a ja co 

mam? Listy i zdjęcie, i nic więcej! 

Tylko to mi zostało! 

Córka: Przecież wiesz,że tata 

i Janek walczą po to, abyśmy 

właśnie my wszyscy mogli być 

razem.  
Wchodzi 2 córka. 

Córka 2: Nie pamiętasz już, jaki 

Janek był dumny i szczęśliwy, po 

lekcji z prof. Ziętkiewiczem, na 

której omawiali utwory 

Mickiewicza o tematyce 

wyzwoleńczej? To właśnie on, 

profesor z Ósemki, zaszczepił 

w Janku takie wartości jak BÓG, 

HONOR, OJCZYZNA. Zawsze 

mówił, że jeśli znowu wybuchnie 

wojna, pójdzie walczyć za swą 

ojczyznę! 

Matka: Ale ja mam już dość 

czekania! Ja mam już dość 

siedzenia! Ile jeszcze musi być 

pokoleń matek Polek, które 

czekają na swych synów 

i mężów?! Ile jeszcze żołnierzy 

musi zginąć, by to się skończyło?! 

Ja już nie mam siły czekać! 
Córki obejmują matkę, nucą razem 

kolędę, składają życzenia (szmer). Matka 

ustawia zdjęcia i zapala świeczkę . 

W tle „Kolęda dla nieobecnych”. 

Aktorzy schodzą ze sceny. 

 

Hipisi – rewolucja kulturowa, 

bunty (lata 60.-70.)   

Narrator:Jest Wigilia. Rok 1968. 
Przy stole siedzą 2 osoby (dziewczyna 

i chłopak) Młodzi, zbuntowani, ubrani 

w hipisowskie ubrania. Jedna osoba gra 

na gitarze, druga krząta się wokół stołu, 

trwają przegotowania. Nagle słychać 

pukanie. Drzwi się otwierają. Wchodzą 3 

osoby. 

Gość 1: Witaj, siostro, hej bracie! 

Dziewczyna: Witajcie, kochani, 

zapraszam Was, na pewno bardzo 

zmarzliście. Nasza Matka natura 

pokazała nam w tym roku w pełnej 

karasie, co to znaczy zima. 

Chłopak: Siadajcie, częstujcie się 

! 

Gość 2:Wiecie, co ja najbardziej 

lubię w Świętach? 

Dziewczyna:To, że możesz się 

najeść bez wyrzutów sumienia? 

Gość 2: Bardzo zabawne! Nie, 

kocham to, że nagle w tym czasie 

wszyscy ludzie głoszą te same 

wartości, te, co nam przyświecają 

od początku. 
Każdy z występujących po kolei wznosi 

okrzyk, wstając z miejsca. 

Gość 3: Make love, not war! 

Gość 1: Czyń miłość, nie wojnę! 

Chłopak:Non-violence! 

Dziewczyna: Bez przemocy! 

Gość 1:Peace and love! 

Chłopak: Pokój i miłość! 

Gość 2:No widzicie, czy nie mam 

racji!? 
Jedna osoba zaczyna grać i śpiewać, 

potem dołączają się pozostali. 

„Dezyderata” 

Gość 3:Siostry, bracia idźmy 

już,może zdążymy jeszcze uwolnić 

z szopki przed kościołem naszych 

braci mniejszych! 
Aktorzy i schodzą ze sceny.

Wydarzenia Przedstawienie wigilijne: 
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Stan wojenny (1982)  

  

Narrator: Jest Wigilia. Rok 1982. 
Rodzina siedzi w domu, trwają ostatnie 

przygotowania do Wigilii. Matka krząta 

się w kuchni, ojciec siedzi przy stole 

i czyta gazetę, młodzież (córka 

gospodarzy oraz kuzynostwo) siedzą 

przy stole i rozmawiają. 

Matka przynosi herbatę. 

Kuzynka:Ciociu, może pomóc ci 

w nakrywaniu do stołu? 

Matka:Nie, dziękuję, nie trzeba. 

Prawie wszystko zrobiliśmy przed 

waszym przyjściem. Zresztą i tak 

najpierw powinniście się rozgrzać. 

Na dworze jest bardzo zimno, a wy 

szliście w takiej zawiei.  
Matka wraca do „kuchni”. Wszyscy 

biorą kubki z herbatą. 

Ojciec:Czy macie jakieś nowe 

wieści od rodziców? Czy już 

wiadomo, kiedy zostaną 

zwolnieni? 
Kuzynka przecząco kręci głową. 

Kuzyn:Na pewno pisali, ale nic 

nie dotarło. Może cenzura 

zatrzymała… 
Zapada milczenie, wszyscy zdają się 

myśleć o nieobecnych.  

Ktoś z młodych zaczyna cicho nucić 

„Wigilię na Syberii” – frg. piosenki 

z płyty (ok. 40s) 
„Nie, nie jesteśmy biedni i smutni 

Chustka przy twarzy to katar 

Nie będzie klusek z makiem i kutii 

Będzie chleb i herbata 

Siedzę i sam się w sobie nie 

mieszczę 

Patrząc na swoje życie 

Jesteśmy razem - czegóż chcieć 

jeszcze 

Jutro przyjdzie Zbawiciel”  

Matka przerywa smutny nastrój, każąc 

siadać do stołu. 

Matka:Już wszystko gotowe, 

możemy siadać do stołu. 

Podzielmy się najpierw opłatkiem 

(matka częstuje opłatkiem, 

leżącym na talerzyku na stole). 
Krzątanina, wszyscy chodzą, składają 

sobie nawzajem życzenia (nie słychać 

słów, tylko szmer), córka puszcza cicho 

w tle kolędę – „Lulajże Jezuniu”. 

Wszyscy siadają do stołu i częstują się 

potrawami, rozpoczyna się rozmowa. 

Matka:Co nowego u was słychać? 

Działo się coś w szkole przed 

Świętami? 

Kuzyn: Nic szczególnego... 

Pojawiła się tylko gazetka z okazji 

Świąt. 

Kuzynka: Czarna Trzynastka 

miała dzisiaj opłatek. Nawet sporo 

osób przyszło, chyba więcej niż 

zazwyczaj. 

Ojciec:Czarna Trzynastka to jest 

ten szczep harcerski działający 

u was w szkole? 

Kuzynka:Tak. 

Córka:A słyszeliście o tej akcji, 

którą zrobili trzecioklasiści? 

w trakcie jednej  z lekcji rozrzucili 

po całej szkole setki ulotek. 

Kuzynka: Dyrekcja zrobiła aferę, 

a okazało się, że na tych ulotkach 

były tylko napisane życzenia 

„Wesołych Świąt”.  

Ojciec: Mówisz - 

trzecioklasiści…? (do kuzyna)Twoja 

klasa? 

Kuzyn: Nie, to były biol.-chemy. 

Córka: Od razu widać, że to ich 

pomysł.  

 
Matka wstaje i zaczyna sprzątać ze stołu.

Wydarzenia : Przedstawienie wigilijne 
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Córka: Poczekaj, mamo, 

pomożemy ci. 
Wszyscy zaczynają sprzątać ze stołu. 

Ktoś zaczyna cicho nucić „Wigilię na 

Syberii” – przejście na frg. piosenki 

z płyty (ok. 40s) 

„Byleby świecy starczyło na noc 

Długo się czeka na Niego 

By jak co roku sobie nad ranem 

Życzyć tego samego 

Znów się urodzi, umrze 

w cierpieniu 

Znowu dopali się świeca 

Po ciemku wolność w Jego 

imieniu 

Jeden drugiemu obieca...” 
Koniec sprzątania ze stołu, matka patrzy 

na zegarek. 

Matka:Już późno. Powinniście 

wracać do domu, żeby zdążyć 

przed godziną milicyjną.  

Ojciec: Uważajcie na siebie. 
Wszyscy podchodzą do drzwi, goście 

ubierają się.  

Kuzyn: Idziecie na Pasterkę? 

Córka: Tak, pójdziemy do 

dominikanów. 

Kuzynka:W takim razie się 

jeszcze dzisiaj spotkamy. 
Aktorzy i schodzą ze sceny. 

  

Wejście w nowy wiek (2000) 

  

Narrator: Jest wigilia. Rok 2000. 
5 osób, po jednej z każdej epoki, 

siedzących przy stole. Każda osoba ma 

ze sobą charakterystyczny dla siebie 

rekwizyt. Zostawia go na stole 

w momencie „przejścia”- czyli 

rozpoczęcia nowego wieku. Wszystkie os. 

odchodzą- zostawiając przeszłość, która 

cały czas „jest obecna”, tj. rekwizyty 

zostają na stole. Osoby ustawiają się 

w rzędzie, obok os. reprezentującej 

teraźniejszość, chwytają się za ręce. 

Dochodzą pozostali aktorzy i razem 

śpiewają . 

Dwudziestolecie:Dwudziestolecie 

minęło, ale pozostawiło po sobie 

wartości,   o których wciąż można 

usłyszeć. (syn wstaje, zostawia na stole 

swoje szkolne zeszyty, książki) 
II w.ś.: Druga wojna światowa 

minęła, ale pamięć o poległych 

pozostała. (kobieta wstaje, zostawia na 

stole listy, ordery) 
Hipisi:Rewolucja kulturowa 

minęła, ale wolność, pokój 

i miłość trwać będą 

wiecznie!(wstaje, zostawia na stole 

kwiat odpięty z włosów) 
Stan wojenny: Stan wojenny 

minął, ale waleczne serce 

pozostało.(wstaje, odpina ubrania 

opornik i razem ze znaczkiem 

„Solidarności” zostawiago na stole) 
Rok 2000: Witaj, nowe 

tysiąclecie! Cóż nam przyniesiesz? 

Wkraczamy razem w nową epokę! 
W tle cicha muzyka „Cichej nocy”. 

Wszyscy śpiewają wspólnie kolędę 

„Cicha noc” 

 

Teraźniejszość (2013)   

 

Narrator:Jest Wigilia. Rok 2013. 
Jedna osoba wychodzi do przodu. 
A na tę Wigilię zapraszamy 

wszystkich do swoich klas.W tym 

wyjątkowym dniu zatrzymajmy się 

na chwilkę, pomyślmy 

o przeszłości, dając jednocześnie 

wielki krok ku temu, co Nowe… 
Wycofuje się 

 

Aktorzy kłaniają się 

KONIEC 

 

 

Wydarzenia Przedstawienie wigilijne: 
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Akcja Gwiazdor! 
Akcja Gwiazdor rozpoczęła się już pod 

koniec listopada. Jej celem było 

przygotowanie prezentów 

bożonarodzeniowych dla dzieci ze 

Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 

w Gnieźnie oraz Domu Aniołów 

Stróżów w Kruszwicy. Podopieczni tych 

ośrodków napisali o swoich 

wymarzonych prezentach w listach do 

świętego Mikołaja. Listy te zostały nam 

przekazane. Udział w akcji 

zaproponowaliśmy wszystkim klasom 

naszej szkoły. Ostatecznie 17 z nich 

postanowiło się przyłączyć  i łącznie 

zrealizować marzenia 94 dzieci. Przez 

dwa tygodnie uczniowie przygotowywali 

prezenty, tak by jak najwierniej 

odzwierciedlały pragnienia 

potrzebujących.  

Pierwsza część prezentów została 

dostarczona dzieciom z Domu Aniołów 

Stróżów w Kruszwicy przez 4-osobową 

delegację, w której skład wchodzili 

P.prof. Jacek Gierszewski oraz 

uczniowie: Aniela Lima, Patrycja 

Pietrzak oraz Michał Prończuk, którzy 

byli koordynatorami akcji w naszej 

szkole. Michał wcielił się w rolę 

gwiazdora, Aniela w rolę Śnieżynki, 

a Patrycja fotografowała i bacznie 

obserwowała reakcje dzieci, których 

żadne z nas nigdy nie zapomni. 

Wszechobecne uśmiechy i słowa: 

„Ekstra!”, „Ale super!”, „Właśnie 

o takim marzyłem!” sprawiły, że 

poczuliśmy, iż warto było włożyć trud 

w organizację tego przedsięwzięcia. . Po 

rozdaniu prezentów dzieci śpiewały 

kolędy i recytowały wiersze. 

Poczęstowano nas również pysznym 

ciastem i herbatą. 

3 dni później 56 prezentów przekazano 

dzieciom ze Specjalnego Ośrodka 

Wychowawczego  

w Gnieźnie. Zareagowały one równie 

entuzjastyczne jak te z Kruszwicy. 

Podopieczni gnieźnieńskiego ośrodka 

zaprosili nas również na występ, który 

był specjalną formą podziękowania za 

prezenty, które dzieci otrzymały od 

społeczności VIII LO. 

8-osobowa delegacja, w której skład 

wchodzili P.prof. Jacek Gierszewski 

oraz uczniowie klasy 3c: Aniela Lima, 

Patrycja Pietrzak, Jakub Duński , Michał 

Prończuk i klasy 2g: Marita Pietrzak, 

Gabriela Gajewska, Stanisław 

Gruszewski, pojechała pociągiem do 

Gniezna, by obejrzeć to piękne 

przedstawienie. Aktorami 

w przedstawieniu były dzieci na co dzień 

korzystające z pomocy ośrodka oraz ich 

opiekunowie.  

Wszyscy byliśmy pod wrażeniem ich 

umiejętności aktorskich. Podopieczni 

sióstr Służebniczek Niepokalanego 

Poczęcia NMP włożyli całe serce w swój 

występ, po którym zaproszono nas na 

poczęstunek. Tego wyjazdu długo nie 

zapomnimy. 

Chcemy bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim osobom, które włączyły się 

do akcji, za zaangażowanie i chęć 

pomocy! 

 

 

Aniela Lima 

 

Wydarzenia :Akcja Gwiazdor 
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Wolontariusze Szkolnego Klubu 

Ośmiu 

dla dzieci ze Szkoły Specjalnej nr 102 

i Szkoły Podstawowej nr 69. 

Przygotowanie scenariusza, próby na 

przerwach, trwające od listopada 

ubiegłego roku, przygotowanie 

kostiumów oraz rekwizytów, wreszcie 

intensywne próby na dwa dni przed 

występami i ten dzień – środa 22 

stycznia.  

Jasełka, bo to do nich się tak pilnie 

przygotowywaliśmy. a zadanie nie 

należało do łatwych, gdyż 

postanowiliśmy wystawić przed-

stawienie dla uczniów z zaprzyjaźnionej 

Szkoły Specjalnej nr 102 w Poznaniu 

i Szkoły Podstawowej nr 69, z którą 

współpracujemy od wielu już lat. Jak tu 

zainteresować wszystkich…? 

Nasze tournee rozpoczynamy od 

„stodwójki”. Na sali, gdzie wystawiamy 

jasełka, witają nas znajome, roześmiane 

twarze, to nasze koleżanki i koledzy 

z ubiegłorocznej imprezy karnawałowej, 

organizowanej przez Klub Ośmiu w auli 

VIII LO. Wolontariusze rozpoczynają 

przedstawienie – jest Józef i Maryja, 

szukający schronienia u gospodarzy, 

pastuszkowie tańcujący i śpiewający 

Nowo Narodzonemu, krakowianki 

i królowie z darami dla Jezuska. 

Poszczególne sceny przeplatane są 

kolędami, przy akompaniamencie gitary, 

śpiewanymi wspólnie z goszczącą nas 

młodzieżą. Po przedstawieniu zostajemy 

ugoszczeni słodyczami. Wolontariusze 

jako podarunek mają dla każdego po 

lizaczku. Nie żegnamy się zbytnio, gdyż 

niebawem, tj. 27 stycznia, spotkamy się 

w naszej szkole na corocznym Baliku 

Karnawałowym, organizowanym przez 

Klub Ośmiu. 

Na dworze mróz i przeszywający wiatr, 

a na twarzach wolontariuszy uśmiech 

i radość z tak ciepłego przyjęcia 

i udanego występu. Jedziemy do Szkoły 

Podstawowej nr 69 . Przy wejściu do 

szkoły wita nas Pani pedagog Monika 

Lecińska. Na korytarzu spotykamy 

rozentuzjazmowane dzieci. Od Pani 

pedagog dowiadujemy się, że więcej 

uczniów chciałoby obejrzeć nasze 

przedstawienie, niestety sala może 

pomieścić tylko dwie klasy.  

Zaczynamy przedstawienie. Dzieci 

wspaniale w nim uczestniczą, pięknie 

śpiewają z nami kolędy, za co w nagrodę 

dostają po lizaczku. Jako podziękowanie 

goszczący nas uczniowie śpiewają dla 

nas kolędy, których wcześniej się 

nauczyli. i tu również spotyka nas 

uśmiech i radość – to dla wolontariusza 

nagroda za pracę, trud, zaangażowanie 

w działania na rzecz innych i za swój 

poświęcony czas.  

Jasełka przygotowali i wystawili: 
Agnieszka Stępniak kl. IB, Alicja 

Jastrzębska kl. ID, Martyna Łubińska 

kl. ID, Maksymilian Padalak kl. ID, 

Marta Tomczak kl. ID, Ewa 

Wasielewska kl. ID, Emilia 

Zembrzuska kl. ID, Katarzyna Mazur 

kl. IF, Alicja Pasińska kl. IF, Michał 

Cichy kl. IG, Krzysztof Suliński kl. 

IIA, Robert Szczygieł kl. IIA, Jakub 

Tomczak kl. IIA, Kajetan Zimniak kl. 

IIA, Magdalena Ludwiczak kl. IID, 

Monika Pelińska II G, Konrad Stęsik 

kl. IIIE. 

Kochani moi Wolontariusze Klubu 

Ośmiu, również ja wysyłam Wam 

uśmiech i piękne podziękowania. 

Wykonujecie świetną robotę, tj. 

wykonujemy ją wspólnie  

Opiekun Szkolnego Klubu Ośmiu 

Dorota Degórska  

Wydarzenia :Jasełka 
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Koncert kolęd polskich 

i wschodnich w i LO 
W poniedziałek 20 stycznia 2014r. w 

i Liceum Ogólnokształcącym im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu odbył się 

„Koncert kolęd polskich i wschodnich”. 

Wśród wykonawców, oprócz uczniów 

VIII LO, byli również wokaliści i chóry 

z I, V i VI LO oraz kilku gimnazjów. 

Wspólne kolędowanie młodzieży 

z poznańskich, i nie tylko poznańskich, 

szkół odbyło się w ramach działań 

młodzieży zrzeszonej w Stowarzyszeniu 

Współpracy ze Wschodem 

MEMORAMUS. Koncert zaszczycił 

swoją obecnością Pan Wincenty 

Dowojna – prezes Stowarzyszenia.  

Spotkanie odbyło się w miłej, wciąż 

wyczuwalnie świątecznej, atmosferze.  

Nasze liceum reprezentowali: 

Magdalena Ludwiczak z kl. IID, 

Wojciech Braszak kl. IIC i Maciej 

Tokarski z kl. III C . 

 
Przypomnę tylko, że to „zwycięska 

trójka” ubiegłorocznego Konkursu 

Piosenki Rosyjskiej. Wykonana przez 

nich kolęda „Uciekali” z musicalu 

Metro, spotkała się z bardzo ciepłym 

odbiorem i została nagrodzona gromkimi 

brawami. Również po zakończeniu 

spotkania uczniowie odebrali gratulacje 

od koleżanek i kolegów z innych szkół. 

Sama byłam świadkiem wypowiedzi: 

„Dla mnie wasz występ był najlepszy”. 

Trudno opisać słowami takie chwile, 

kiedy nas, pedagogów, rozpiera duma, 

że mamy tak bardzo zdolnych 

uczniów… 

Uczniom w ich kolędowaniu 

towarzyszyli profesorowie Dorota 

Degórska i Juliusz Kaczanowski. 

 
 

Imprezę relacjonowała: 

Dorota Degórska 

Wydarzenia :Kolędowanie 
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Dzień Judaizmu 
 

17 stycznia 2014r. klasa Ie razem z Panią 

profesor Hanną Posadzy-Tomczak i Panem 

profesorem Henrykiem Józefowskim udała się 

z okazji XVII Dnia Judaizmu do Siedziby 

Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 

przy ulicy Stawnej na warsztaty pod tytułem 

„Zbawienie bierze początek od Żydów”. Na 

miejscu przywitał nas ks. Adam Prozorowski, 

jeden z organizatorów wykładu oraz Pani 

Alicja Kobus, przewodnicząca  

filii Związku Gmin w Poznaniu. 

 
  

Po zajęciu miejsc przedstawił się nam Pan 

Max Stern, muzykolog i dyrygent. Opowiadał 

o żydowskim Tu Bishvat – „Nowym Roku 

Drzew”, jednym z ważniejszych świąt, 

wyznaczającym w Izraelu koniec zimy 

i początek opadów. To pochodzące z antyku 

święto ma bogatą symbolikę, którą Pan Stern 

nam przedstawił. Podczas tego wydarzenia 

Żydzi jedzą specjalnie wybrane owoce oraz 

piją wino, znajdujące się w dwóch kieliszkach. 

i tak, zimę symbolizuje białe wino oraz 

migdał, którego owoc jest ukryty pod twardą 

skorupką, tak jak zimą nasiona są ukryte 

w ziemi. Migdałowiec to pierwsze drzewo, 

które zakwita w Izraelu po ochłodzeniu. 

Wiosna to daktyl – choć owoc jest już miękki 

i duży, to w środku ma pestkę – symbolizuje 

mieszankę wina białego i odrobiny 

czerwonego. Ucieleśnieniem lata jest figa, 

ponieważ nie posiada ani dużych pestek, ani 

skorupki i można zjeść ją całą. Do 

„wiosennego” wina dolewa się więcej tego 

czerwonego. Natomiast plonem jesieni jest 

gałązka mirtu, którą trzeba potrzeć. Wtedy 

olejki eteryczne wydostają się z listków 

i roztaczają przepiękną, świeżą woń. 

Symbolizuje to ukrycie najważniejszych, 

najbardziej istotnych rzeczy, które można 

wydobyć tylko poprzez jakieś działanie. 

Wspominając jesień, wlewa się resztę wina 

czerwonego do pierwszego kielicha. Najlepsze 

było to, że Pan Stern przywiózł owoce 

z Izraela i mogliśmy ich skosztować, zatem 

nie skończyło się tylko na czczym gadaniu, 

lecz mogliśmy sami doświadczyć smaków 

i zapachów (na przykład izraelski mirt 

pachniał zupełnie inaczej niż ten rosnący 

w Polsce). w czasie opowieści Pan Stern 

śpiewał 2 żydowskie pieśni, w których 

śpiewaniu mogliśmy mu towarzyszyć, choćby 

przez nucenie melodii lub wystukiwanie 

rytmu. Warto dodać, że wykład odbywał się 

w języku angielskim, co było dobrą okazją do 

sprawdzenia swoich możliwości językowych.  

Wydarzenia Dzień Judaizmu: 
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.Po tej egzotycznej degustacji rozpoczął 

swój wykład ks. Adam Prozorowski. 

Było to dla niektórych zaskoczeniem, że 

ksiądz, na co dzień posługujący jako 

proboszcz w katolickiej parafii 

w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem, 

znalazł się w Domu Żydowskim. To 

właśnie ksiądz na początku nam 

wytłumaczył – gdy był dzieckiem, co 

niedzielę idąc do kościoła z babcią, mijał 

synagogę – zwaną „bóźnicą”, jednak 

nigdy tam nie wszedł. Po wielu latach 

znów zainteresował się kulturą Żydów za 

sprawą pielgrzymek do Ziemi Świętej. 

Tego dnia opowiedział nam trochę 

o bogatej religii żydowskiej, m.in. o tym, 

jak ważne dla Żydów są Prawo 

i zwyczaje, przestrzegane od wieków. 

Prawo jest traktowane w judaizmie jako 

pomoc w podążaniu Bożą drogą; jest ono 

stałe i wyznaczane na podstawie Słowa 

Bożego – Tory. Oprócz tego ksiądz 

Prozorowski zwrócił nam uwagę na to, 

że dla wyznawcy judaizmu liczą się 

działania człowieka, a nie jego 

światopogląd.  

Na pożegnanie Pani Alicja Kobus 

wyraziła swoją radość z naszej 

obecności, opowiedziała trochę o jej 

wieloletnich staraniach o reaktywację 

gminy żydowskiej i wypowiedziała 

bardzo ważne zdanie, którym, w mojej 

opinii, powinien kierować się każdy 

z nas: „Bądźcie ludźmi uczciwymi, 

solidnymi, wierzcie, że to się opłaca.  

Wizyta była bardzo 

wzbogacającym doświadczeniem, choć 

pokazującym tylko skrawek ciekawej 

kultury judaizmu. w późniejszych 

dyskusjach na lekcjach wiedzy o 

kulturze doszliśmy do wniosku, że takie 

działania, mające na celu przybliżenie 

ludzi do siebie, są niezmiernie ważne, 

tak samo jak tolerancja i poszanowanie 

innego człowieka. Dzięki temu będzie 

można stać się mądrą osobą z szerokimi 

horyzontami, ciekawą świata. 

Alicja Bryszak, 

Wydarzenia :Dzień Judaizmu 
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 Ostatnia studniówka 
 

W sobotę, 18 stycznia 2014 roku, 

tegoroczni maturzyści z naszej szkoły 

świętowali moment, w którym pozostało 

im sto dni do egzaminu dojrzałości. 

Hasłem przewodnim studniówki było 

„90 lat minęło…”, nawiązujące do 

wypadającego w tym roku 

dziewięćdziesięciolecia istnienia 

Ósemki. Organizatorzy już we wrześniu 

zabrali się za przygotowania do tak 

ważnego dla nich święta. Pragnęli, żeby 

ostatnia studniówka w budynku przy 

ulicy Głogowskiej zapadła wszystkim 

w pamięć jako wyjątkowe wydarzenie. 

w czwartek trzecioklasiści gorliwie 

zabrali się za dekorowanie szkoły. 

Korytarze oraz sale lekcyjne w mgnieniu 

oka zamieniły się w miejsca nie do 

poznania. Aula stała się salą balową 

przeniesioną żywcem z lat 

dwudziestych. Wspaniale przygotowane 

oświetlenie ukazało ją w zupełnie innym 

wymiarze. Klasa 3b spisała się na medal. 

Skromne dekoracje zachwycały w swej 

prostocie i równocześnie dodawały 

klasy. Drugie piętro, przygotowane 

przez klasy 3e i 3f, ukazało się gościom 

w stylu lat 40. i 50. Mogliśmy 

wspomnieć tam znane postacie filmowe, 

takie jak Marylin Monroe czy Audrey 

Hepburn. Podziwialiśmy kreatywnie 

wykonany kącik, poświęcony firmie 

Coca-Cola. Na pierwszym piętrze, dzięki 

klasie 3d, poczuliśmy gorące rytmy 

disco z lat 80. Mieniące się płyty 

zawieszone przy suficie, zdjęcia znanych 

postaci, takich jak np. Jennifer Grey, 

Patrick Swayze, John Travolta oraz 

figury króla popu Michaela Jacksona, 

a także królowej Madonny, przeniosły 

nasze myśli kilka lat wstecz. Klasa 3g 

zabrała nas w nieco inny klimat. 

Wykonała podobiznę muru berlińskiego 

i w taki sposób oddzieliła styl disco od 

znajdującego się tuż za murem czasu 

PRL-u. Znajdując na półkach 

sklepowych ocet i papier toaletowy, 

mogliśmy poczuć się jak nasi rodzice 

i dziadkowie. Klasa 3c ozdobiła pokój 

nauczycielski w stylu lat 70. Niektórzy 

nauczyciele mogli przenieść się w czasy 

młodości, kiedy ruch hipisowski osiągał 

swój największy rozkwit. Było kolorowo 

i oryginalnie! Natomiast uczniowie 3a 

udekorowali parter. Ukazali tam 

w sposób groteskowy współczesność. 

w wejściu witały nas gwiazdy Disney 

Channel, każdy miał okazję przyjrzeć się 

z bliska statuetce wręczanej na gali 

Oscarów. Ku radości wielu pojawił się 

też legendarny Fiat 126p w nieco 

stiuningowanej wersji. Mogliśmy udać 

się też do Multikina lub 

McDoland’sa.

 
 

Wydarzenia  Ostatnia studniówka: 
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Kiedy już wszystko było gotowe, o godzinie 19. zaczęliśmy podziwiać piękne 

dziewczyny w zapierających dech w piersiach kreacjach oraz ich eleganckich partnerów. 

Tuż przed 20. usłyszeliśmy znamienne słowa Dyrektora: „Studniówkę Anno Domini 

2014 uważam za otwartą!”. Wtedy, tuż za nim, ruszyliśmy w takt rozbrzmiewającego 

poloneza. Następnie mieliśmy krótki poczęstunek, a o godzinie 21. rozpoczęliśmy część 

oficjalną. Pan dyrektor pasował nas na tegorocznych maturzystów, a z rąk 

Wychowawców otrzymaliśmy symboliczną koniczynkę, mającą przynieść szczęście na 

egzaminach. Każdej parze zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie w małym atelier. 

Przygotowaliśmy również niespodziankę dla każdego wychowawcy. Były to zazwyczaj 

krótkie filmiki, oddające szacunek opiekunowi: wspomnienia uczniów, wzruszające 

słowa i gesty lub przezabawne parodie. Przysłuchiwaliśmy się również piosence oraz 

oglądaliśmy quiz pt. „Jak dobrze zna Pani profesor swoją klasę?”. Po pierwszej części 

nadszedł czas na zabawę. Na parkiecie, w rytm muzyki, bawiliśmy się przez parę godzin! 

Świetną imprezę zapewnił nam zespół muzyczny, którego członkiem jest absolwent 

Ósemki. Grał głównie muzykę współczesną, aczkolwiek nie zabrakło ścieżki dźwiękowej 

z kultowych musicali. 

 Studniówka to wielkie przeżycie dla każdego maturzysty. Mamy nadzieję, że 

godnie spełniliśmy rolę ostatnich uczniów świętujących tę uroczystość w naszym 

ukochanym liceum, w liceum przy ulicy Głogowskiej. Teraz pozostaje nam już tylko czas 

nauki, by osiągnąć upragnione wyniki na maturze. Trzymajcie za nas kciuki, młodsi 

koledzy! :)  

Ania Cykowiak 

 

 

Wydarzenia : Ostatnia studniówka 
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Poloneza czas zacząć! 
Piękne dziewczyny w sukienkach, 

eleganccy chłopacy w garniturach, 

zgodnie ruszyli wszyscy na raz. 

Dostojnym krokiem rozpoczęli ten 

wyjątkowy wieczór. Niespełna 100 dni 

pozostało do najważniejszego egzaminu 

w ich życiu.  

18. stycznia 2014 roku, zgodnie 

z wieloletnią tradycją, odbyła się 

w naszym liceum studniówka klas 

trzecich. Jednak tym razem studniówka 

ta była bardziej wyjątkowa niż 

pozostała, bo już ostatniaw tych murach 

Ósemki. 

 
Temat przewodni „90 lat minęło…” 

odnosił się do obchodzonego tego roku 

jubileuszu naszej szkoły, 

a trzecioklasiści udekorowali szkołę 

zgodnie ze stylami wszystkich lat 

obejmujących czas istnienia liceum do 

tej pory. Spisali się świetnie, w pięknym 

wnętrzu o wiele przyjemniej się bawiło. 

Właśnie od poloneza i walca, 

tańczonych wraz z członkami grona 

pedagogicznego, zaczęło się 

świętowanie. Licealiści szaleli na 

parkiecie cały czas, przy dźwiękach 

zespołu. Ciągle ktoś tańczył. w parach, 

w trójkach, w kółeczkach, wężykach czy 

solo. Nikt nie narzekał, tylko tańczył do 

utraty tchu.  

Przed północą trzecioklasiści zostali 

oficjalnie pasowani na maturzystów, 

otrzymując od swych wychowawców 

zielone koniczynki na szczęście, które 

każdy piszący maturę ma obowiązek 

zabrać ze sobą, aby mieć powodzenie na 

egzaminie.  

Następnie jedna z uczennic 

zaprezentowała swój talent na scenie, 

śpiewając specjalnie dla wychowawców 

swoją kompozycję przy 

akompaniamencie ukulele. Po jej 

wzruszającym występie klasy trzecie 

zaprezentowały swoje produkcje 

filmowe i muzyczne, jak i quiz. Nie 

zabrało uśmiechu, a także łez radości.  

Po tych jakże przyjemnych chwilach 

znów można było powrócić do 

szaleństwa w rytm muzyki, aż do drugiej 

w nocy, kiedy to z wielką niechęcią 

i niezadowoleniem trzeba było się 

rozejść do domów. 

Adrianna Łabenda 

 

Wydarzenia : Ostatnia studniówka 
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Sprawozdanie z połowinek. 
 

Dnia 24.01.2014r. o godz. 17. 

w auli VIII Liceum Ogólnokształcącego 

rozpoczęły się połowinki klas drugich. 

Tematem przewodnim tegorocznej 

imprezy był bal maskowy. 

Na początku każda z klas 

zaprezentowała wcześniej przygotowany 

taniec. Konkurs wygrała klasa 2D, drugie 

miejsce zajęła klasa 2A, a trzecie miejsce 

klasa 2F. 

Następnie zespół KWK zagrał swój 

debiutancki koncert. Wokalistą był 

absolwent naszej szkoły – Bartosz 

Zimniak, na gitarze elektrycznej grał 

Konrad Kubzdela, a na gitarze basowej 

Kajetan Zimniak. Chłopacy w rytmach 

zespołu The White Stripes rozgrzali 

publikę do czerwoności, więc występujący 

później DJ „Kominiara” nie miał dużo 

pracy z rozbawieniem publiki, gdyż 

wszyscy byli roztańczeni. Zabawę 

przerwało ogłoszenie wyników konkursu 

na najlepszą maskę. Zwyciężyli Ola 

Śmiałowicz i Jędrzej Chatłas, drugie 

miejsce za maskę „konia Rafała” zajął Jan 

Neneman, natomiast na najniższym stopniu 

podium stanął Marcin Rabiza. Po 

wręczeniu medali zabawa zaczęła się na 

całego! Wszyscy bawili się wspaniale. 

Klasa IIA, która zorganizowała imprezę 

pod opieką P.prof. E.Skrzypczaka, spisała 

się świetnie. Na 2 piętrze przygotowała 

bufet szwedzki ze słodyczami, 

przekąskami i napojami. Oprawa 

muzyczna była wspaniała i wpasowała się 

w gust każdego.  

Jesteśmy szczęśliwi, że jako ostatni 

rocznik mieliśmy zaszczyt zabawy w auli 

naszego LO. Wspomnienia z tego 

wieczoru będą gościć w naszych sercach 

przez długi czas. Mamy jednocześnie 

nadzieję, że przyszłoroczna studniówka 

będzie równie udana!  

 

Monika Andrzejczak 

 

 

AKADEMIA PROJEKTÓW 

CHEMICZNYCH 

 

W czwartek, 30 stycznia, w auli naszej 

szkoły odbyła się druga edycja Akademii 

Projektów Chemicznych, odbywająca się 

pod patronatem Wydziału Chemii UAM. 

Tematem tegorocznych zmagań były 

reakcje redoks. 

Zadaniem uczestników była relacja 

z przeprowadzonych badań. Wszystkie 

przedstawione prace miały swój 

niepowtarzalny charakter i zaintrygowały 

publiczność. Wybraniem najlepszej 

spośród nich zajęło się jury w składzie: 

Pan prof. dr hab. Henryk Koroniak – 

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pan 

prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn – 

Prodziekan Wydziału Chemii, Pan prof. dr 

hab. Lechosław Łomozik, Panie prof. dr 

hab. Anna Gąsowska i prof. dr hab. 

Krystyna Nowińska – koordynatorki 

współpracy Chemicznej Klasy 

Akademickiej z Wydziałem Chemii UAM, 

a także Pani dr hab. Teresa Łuczak i Pani 

dr Bogumiła Antczak- Kupracz. 

w konkursie wzięło udział osiem 

zespołów. Uczestnicy Akademii mieli 

również okazję wysłuchać wykładu na 

temat elektrochemii. 

Zwycięzcą został Maksymilian Surdziel 

z klasy IIB z pracą pt. „Cytrynowa 

bateria”. Wyróżnienia zdobyli Krzysztof 

Feja z klasy IIB i jego projekt „W jaki 

sposób zarobić na zużytej baterii?” oraz 

film „To nie ja, to mój redoks” Ady 

Jądrzak, Barbary Kochańskie Julity 

Łukaszewskiej- uczennic z VI Liceum 

Ogólnokształcącego. 

Wszystkim laureatom gratulujemy 

i zapraszamy do udziału w III Akademii 

Projektów Chemicznych, której tematem 

będzie „Doskonała symetria kryształu”. 

  

Zofia Machyna

Wydarzenia :Sprawozdanie z połowinek. Wydarzenia :Akademia Projektów Chemicznych 
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AKADEMIA PROJEKTÓW 

CHEMICZNYCH 

 

W czwartek, 30 stycznia, w auli naszej 

szkoły odbyła się druga edycja Akademii 

Projektów Chemicznych, objęta 

patronatem Wydziału Chemii UAM. 

Tematem tegorocznych zmagań 

uczestników były reakcje redoks. 

w konkursie wzięło udział wielu 

kandydatów, lecz do finału dostała się 

tylko elita, której zadaniem było 

zaprezentowanie się przed bardzo 

wymagającym jury. 

Każdy z uczestników musiał krok po kroku 

opisywać przeprowadzone przez siebie 

badania. Tradycyjnie wysoko punktowane 

przez jury były: kreatywność, kontakt 

z publicznością, jasny i zrozumiały 

przekaz mówcy. Wszystkie przedstawione 

prace miały swój niepowtarzalny charakter 

i w pewien sposób intrygowały 

publiczność. w skład ekipy oceniającej 

prace uczestników wchodzili szanowni: 

Pan prof. dr hab. Henryk Koroniak – 

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pan 

prof. dr hab. Piotr Kirszensztejn – 

Prodziekan Wydziału Chemii, Pan prof. dr 

hab. Lechosław Łomozik, Panie prof. dr 

hab. Anna Gąsowska i prof. dr hab. 

Krystyna Nowińska – koordynatorki 

współpracy Chemicznej Klasy 

Akademickiej z Wydziałem Chemii UAM, 

a także Pani dr hab. Teresa Łuczak i Pani 

dr Bogumiła Antczak- Kupracz. Takie 

znakomitości zdecydowały się oceniać 

młodych, zdolnych i co najważniejsze - 

pomysłowych - przyszłych studentów, 

w murach naszej znakomitej szkoły. 

Łącznie w konkursie wzięło udział osiem 

zespołów. Pod koniec uroczystości 

wszyscy obecni w sali mieli okazję 

wysłuchać niesamowicie zawiłego 

i intrygującego wykładu na temat 

elektrochemii. 

Każda z prezentacji miała swój urok, wady 

i zalety. Wytypować tego najlepszego nie 

było łatwo, ponieważ każdy z nich włożył 

ogromny wkład w swoją pracę. Tym 

najlepszym z najlepszych, czyli zwycięzcą 

drugiej edycji Akademii Projektów 

Chemicznych został uczeń z naszego 

liceum, Maksymilian Surdziel z klasy IIB 

z pracą pt. „Cytrynowa bateria”. 

Publiczności przypadły do gustu jego 

wypowiedzi charakteryzujące się 

komizmem. Znakomicie ukazał nam, ile 

reakcji redoks jest dookoła nas, a nawet ich 

nie zauważamy. Doskonale zrealizował 

wszystkie założenia, jakie dotyczyły tego 

konkursu, dzięki czemu udało się uzyskać 

upragniony sukces. Wyróżnienia zdobyli 

Krzysztof Feja z klasy IIB i jego projekt 

„W jaki sposób zarobić na zużytej baterii?” 

oraz film „To nie ja, to mój redoks” Ady 

Jądrzak, Barbary Kochańskiej i Julity 

Łukaszewskiej- uczennic z VI Liceum 

Ogólnokształcącego. 

 
Wszystkim laureatom gratulujemy 

i zapraszamy do udziału w III Akademii 

Projektów Chemicznych, której tematem 

będzie „Doskonała symetria kryształu”. 

My już z niecierpliwością czekamy na 

kolejne wspaniałe dzieła uczniów 

Wielkopolskich szkół ponad-

gimnazjalnych. 

  

Mateusz Lubczyński

Wydarzenia : Akademia Projektów Chemicznych 
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W tłumie 

Idę przez tłum, który ma oczy szeroko 

zamknięte na ludzkie cierpienie, ból 

i strach. 

 Idę przez tłum głuchy na krzyk i płacz. 

 Idę przez tłum ludzkich twarzy, zimnych, 

obojętnych, wyniosłych. 

 Idę przez tłum, przedzieram się, 

 jestem nim… 

 

Theatrum mundi 

Codziennie grając swą rolę w teatrze 

„Życie” 

Powtarzamy przestudiowane gesty 

Uśmiech, spojrzenie , słowo 

 Sterowani niczym marionetki 

Machinalnie wykonując czynności 

 Gramy wyuczony , idealny scenariusz 

Tylko zazwyczaj na końcu brak jest czasu 

na ukłony 

I od nikogo nie ma wiwatów ani oklasków 

 

Jak co dzień 

Wychodząc, zostawiłeś drzwi lekko 

uchylone. 

Koszulę rzuconą na krzesło niedbale,  

a w kuchni kubek kawy niedopitej- 

takiej z mlekiem i cukrem- 

której tak bardzo nie cierpię. 

Wychodząc, jak zwykle „ Do wieczora!”- 

krzyknąłeś. 

Godzina 12.08- śmierć pnia mózgu. Brak 

odruchów życiowych. 

A ja kolejny raz wstaję, parzę kubek kawy 

z mlekiem i cukrem- 

której tak bardzo nie cierpię. 

I piję ją. 

Pozostawiając resztkę niedopitą- jak co 

dzień 

Aleksandra Sobiech.

 

 

 

Oskar na śmietniku 

 

No i po studniówce… 

Jakoś dziwnie kojarzy się ten widok z kondycją naszej szkoły przy ul. Głogowskiej… 

Jak Oskar wśród nagród filmowych, tak Ósemka wśród innych szkół, na śmietniku swych 

dziejów w tym miejscu… 

Ale Oskar jest wieczny, wiec i my podniesiemy się przy Cegielskiego, przecież nie jesteśmy       

z papieru…  

Twórczość 
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Humor 
[P]ani prof. H. Posadzy-Tomczak:- Dlaczego się spóźniłaś, przecież to już druga lekcja!? 

[U]:-Bo nie było pierwszej. 

 

Komentarz uczniów (z  kasy biol. –chem.) w stosunku do plakatów dotyczących 

przedstawienia postaci Kordiana. Plakaty mają formę  „drzew życia” bohatera. 

[U]: Pani profesor! Drzewa te są absolutnie niepoprawnie przedstawione! Brak korzeni 

przybyszowych, system korzeniowy ni to wiązkowy, ni palowy! No co to jest w ogóle? 

 

[P]ani prof. I. Olszak: (w klasie biol.-chem.)- Wiecie, co to sinus? 

 [U];-Nie… 

 [P]:-  A w gimnazjum nie mieliście sinusów, cosinusów? 

[U]:-Nie. 

[P];-Ale słyszeliście od kolegów z kasy A, B lub C? 

[U];- Nie, my nie mamy kolegów. 

 

 

 
Oczywistym jest, że dyrekcja zawsze powinna świecić przykładem i być wzorem do 

naśladowania. Nie wiemy, czy Pani wicedyr. A. Wośkowiak-Kopeć o tym pamiętała 

i wyobrażała sobie konsekwencje swego postępowania, gdy spacerowała po szkole w butach 

narciarskich tuż przed feriami.  

Hmmm……Gdyby nie przerwa feryjna, być może mielibyśmy zmasowaną akcję naśladowczą 

na zasadzie konkurencji. A może jednak nie, bo obserwując dość posuwisty krok Pani prof. 

i niejakie trudności w chodzeniu tudzież ekwilibrystyczne wygibasy, można było zastanawiać 

się nad celowością tych zabiegów oraz ich funkcjonalnością… No, gdyby  Pani prof. miała 

jeszcze przypięte narty, byłoby to bardziej zrozumiałe, a tak….Możemy tylko podziwiać 

oryginalność. Na pewno w innych liceach dyrekcja nie chodzi w pracy w butach narciarskich! 

Czekamy na kolejny pomysł!

Humor 
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