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Wstęp 

 
W tym numerze „Ośmiornicy” ósemkowicze pokazali swoje humanistyczne oblicze. 

Bowiem w szkole dla ścisłowców nasi poeci, aktorzy, muzycy, tancerze, ogólnie rzecz 

biorąc - ludzie sztuki i literatury, nie zawsze są zauważani. My  zauważamy , dlatego 

właśnie ich prace możecie przeczytać  na kolejnych stronach gazetki. znajdziecie tu 

również relacje z dwóch  szkolnych przedstawień, z którymi ósemkowe trupy aktorskie 

pojechały na XI Ratajski Przegląd Teatralny Szkół, gdzie reprezentowały naszą szkołę. 

  Nie sposób nie zauważyć, że to też ostatni numer gazetki, który ( jeszcze jako 

uczniowie, nie absolwenci) mają możliwość przeczytać tegoroczni maturzyści. Życzymy 

Wam zatem połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły, by wena Was nie 

opuszczała, a wszystkie  Wasze „strzały” były celne. POWODZENIA! 

   

 

   Z okazji zbliżającej się Wielkanocy życzymy całej Społeczności Ósemki - Dyrekcji, 

Nauczycielom, Pracownikom  administracyjnym i obsługi, wszystkim Uczniom -  

radosnych Świąt, pełnych wiary i miłości, aby  ten czas był okazją do odpoczynku 

 i zadumy, dodawał sił do realizacji wszystkich planów; Świąt wypełnionych nadzieją 

budzącej się wiosny, pogody w sercu i radości w każdym nadchodzącym dniu - 
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Niech żyje bal! Bo to życie to bal 

jest nad bale! " I tak właśnie my 

trochę zatraciliśmy się  

w karnawałowym szaleństwie, 

dlatego też troszkę spóźniony -

tekst o balu Klubu Ośmiu. Pod 

takim hasłem odbyła się w tym 

roku zabawa karnawałowa  

w naszej szkole. Imprezę 

przygotowali i poprowadzili 

wolontariusze Szkolnego Klubu 

Ośmiu. 

„ZABAWA NA 102” 
Naszymi gośćmi (kolejny rok z rzędu) 

byli uczniowie ze Szkoły Specjalnej nr 

102. 

 
Zabawa odbyła się 27 stycznia 

w godzinach wczesnopopołudniowych. 

Ро przywitaniu naszych dobrych 

znajomych (większość z dziesięciu 

zaproszonych uczniów ze 102 była na 

ubiegłorocznej zabawie karnawałowej) 

odbyła się część oficjalna. Na ręce  Pani 

Małgorzaty Grefling, opiekunki 

Samorządu Szkolnego w szkole nr 102, 

przekazaliśmy  pieniądze w kwocie 400 

zł, uzyskane z przedświątecznej 

sprzedaży ciast i zbiórki od klasy i D – 

w tym miejscu dziękujemy Wam 

serdecznie. Pieniądze te zostaną 

przeznaczone na dofinansowanie zakupu 

sprzętu ortopedycznego dla jednej 

z uczennic Szkoły nr 102. 

Po wzajemnych uprzejmościach, jak to 

zwykle w takich sytuacjach bywa, 

przyszedł czas na zabawę. Na początku 

wszyscy jej uczestnicy przygotowali dla 

siebie kolorowe kotyliony, jako atrybut 

imprezy karnawałowej. Wypisane na 

nich imiona ułatwiły nam komunikację 

i przez to na pewno nikt nie czuł się 

anonimowy. Tańczyliśmy wszyscy 

razem w rytm najpopularniejszych 

dyskotekowych przebojów, robiąc 

przerwy na konkursy, takie jak: „Taniec 

z kotylionem”, „Pląsy wokół krzeseł”, 

„Taniec w parach z balonami” czy „Lot 

na balonie”. zwycięzcy otrzymywali 

słodkie nagrody i gromkie brawa. 

Podczas całej imprezy towarzyszyło nam 

zawołanie: „I Ty możesz zostać naszym 

przyjacielem” – niby proste, a tak wiele 

znaczące…  

Tańcom, zabawom i śmiechom zdawało 

się nie być końca. Nie przeszkadzał nam 

nawet ziąb w auli, porównywalny z tym 

na dworze Rozgrzewały nas gorące 

rytmy, które na tę okazję przygotował 

Nataniel Szwarc z kl. IIG, a także 

przyjazne  relacje pomiędzy uczniami 

Ósemki  i Stodwójki.  

Uczestnicy zabawy raczyli się też 

pysznym ciastem, upieczonym na tę 

okazję przez Alicję Jastrzębską z kl. ID. 

a po poczęstunku urządziliśmy sesję 

fotograficzną dla upamiętnienia tego, 

jakże miłego, spotkania. Jesteśmy 

przekonani, że podobne spotkania będą 

się odbywały cyklicznie. Tak więc… 

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!! 

Podziękowania kieruję do wolontariuszy 

zaangażowanych w organizację 

tegorocznego balu karnawałowego: 

Michała Cichego (kl. IG), Alicji 

Jastrzębskiej (kl.ID), Kingi Kaniewskiej 

(kl. IIG), Alicji Pasińskiej (kl. IF), 

Moniki Pelińskiej (kl. IIG), Kasi 

Promińskiej  (kl. IB), Wiktorii 

Siwińskiej (kl. IB), Agnieszki Stępniak 

(kl. IB). Jak zwykle byliście wspaniali   

Opiekun Szkolnego Klubu Ośmiu 

Dorota Degórska 

 

Wydarzenia : Zabawa karnawałowa 
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Spotkanie z europosłem Filipem 

Kaczmarkiem 

 

W piątek 28 lutego bieżącego roku 

w auli szkolnej VIII Liceum 

Ogólnokształcącego imienia Adama 

Mickiewicza  odbyło się spotkanie 

z europosłem Filipem Kaczmarkiem. 

w spotkaniu uczestniczyli uczniowie 

z naszego liceum. Przed wejściem każdy 

otrzymał upominek od europosła. Pan 

Filip Kaczmarek opowiedział o swojej 

pracy i o tym, jak wygląda jego tydzień 

pracy. Następnym punktem programu 

były pytania od słuchaczy. Nasz gość 

odpowiadał na nie bardzo szczegółowo. 

Następnie pożegnaliśmy się i repre-

zentacja szkoły wręczyła panu Filipowi 

bukiet kwiatów wraz z podzięko-

waniami.

 
Co nieco o europośle Filipie Kaczmarku: 

Filip Kaczmarek urodził się w Poznaniu. 

Ukończył studnia historyczne na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  

( razem z naszym dyrektorem P. prof. 

Markiem Greflingiem). Ma żonę Beatę 

i syna Ignacego. 

Na początku lat 90. był 

przewodniczącym władz krajowych 

NZS.  w 2001 roku brał udział  

w zakładaniu poznańskiej Platformy 

Obywatelskiej. 

Od 2010 roku jest szefem poznańskiej 

Platformy Obywatelskiej. Obecnie - 

koordynator grupy EPP w Komisji 

Rozwoju, która zajmuje się pomocą dla 

krajów rozwijających się oraz stara się 

wspierać przemiany demokratyczne 

w tych krajach oraz w Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, zdrowia 

Publicznego i Bezpieczeństwa Żyw-

ności. Jest także członkiem Rady 

Gubernatorów Europejskiego Funduszu 

na rzecz Demokracji, którego cel to 

wspieranie działań opozycji i działaczy 

społecznych w krajach niedemo-

kratycznych. 

Jolanta Pajkert  

Wydarzenia : Wydarzenia : Europoseł w VIII LO 
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20 marca w naszej szkole miał miejsce 

Dzień Języka Ojczystego. Oprócz 

ogłoszenia wyników dyktanda dla klas 

pierwszych i drugich, odbyło się także 

przedstawienie pt. „Hernani” Wiktora 

Hugo w wykonaniu koła teatralnego 

„Proscenium”. w tytułową rolę wcielił 

się Nataniel Szwarc, Don Karlosa, czyli 

króla Karola I, zagrała Ewa Fengler, 

starego Gomeza – Jolanta Pajkert, donię 

Sol – Adrianna Nowicka, służącego 

Józefa – Bartosz Wiśniewski, 

spiskowców – Karolina Dądera, Paulina 

Siejakowska i Filip Kierzynka, 

tajemniczą postać w masce – Aleksandra 

Sobiech.  

O co w przedstawieniu chodziło? Myślę, 

że niejedna osoba zadawała sobie to 

pytanie. Utwór Wiktora Hugo to dramat 

romantyczny, więc jego kompozycja 

mogła sprawiać trudności w pełnym 

zrozumieniu treści. w skrócie mówiąc: 

o rękę donii Sol ubiegał się stary Ruy 

Gomez, Hernani i don Carlos, czyli król 

Karol I. w pewnym momencie sztuki 

Ruy Gomez uchronił Hernaniego przed 

gniewem Karola I, przez co zyskał 

honorowe prawo decydowania o życiu 

tytułowego bohatera. Hernani przyrzekł, 

że popełni samobójstwo, gdy usłyszy 

dźwięk rogu, który dał staremu 

Gomezowi. w akcji przewijał się także 

spisek mający na celu zamordowanie 

don Carlosa. Kiedy los sprzyjał 

Hernaniemu i donii Sol, a wszystkie 

trudności pomyślnie zostały pokonane, 

nadszedł moment, w którym Hernani 

usłyszał dźwięk swojego rogu. 

Tajemnicza postać Maski, która ukazała 

się w ostatniej scenie przedstawienia, to 

tak naprawdę stary Gomez, który 

przyszedł, by wraz z tytułowym 

bohaterem popełnić samobójstwo. 

w sztuce Wiktora Hugo dołącza do nich 

donia Sol. Upewniwszy się, że sytuacja 

jest beznadziejna i nic nie utrzyma jej 

ukochanego przy życiu, wypija połowę 

trucizny, zostawiając resztę Hernaniemu. 

Kiedy oboje umierają, Ruy Gomez, 

przerażony faktem, iż doprowadził do 

ich śmierci, także popełnia samobójstwo. 

Niestety, ostatnia scena została wycięta, 

bo przedstawienie trwałoby dłużej niż 

czterdzieści pięć minut. Przyznaję, że 

byłam tym faktem zawiedziona, gdyż  

liczyłam na taki pozytywny akcent na 

zakończenie. 

Nie jestem w stanie obiektywnie ocenić 

przedstawienia, jako że sama brałam 

w nim udział. Wystawiane było 

trzykrotnie, a za każdym razem 

wypadało trochę inaczej. Nie wiem, jak 

całość została oceniona, ale dla osób 

wystawiających sztukę przygotowania, 

jak i sam występ, były ciekawym 

doświadczeniem. Spędziliśmy wiele 

czasu, dopracowując poszczególne 

sceny, jednak dawało nam to dużo 

satysfakcji. Myślę, że było warto się 

zaangażować, nawet jeśli przedstawienie 

było dla niektórych jedynie czymś, co 

zastąpiło lekcję wychowawczą w postaci 

polskiego czy matematyki. zawsze jakaś 

korzyść. 

Chciałam jeszcze podziękować P.prof. 

A.Zimmer i P.prof. A.Cierechowicz za 

zaangażowanie i poświęcanie nam 

swojego czasu, aby przedstawienie 

nabrało właściwego kształtu. Dziękuję 

w imieniu koła teatralnego także klasie 

1g, która wykonała dekoracje.  

Wydarzenia : Dzień Języka Ojczystego 

Adrianna Nowicka 
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Rekolekcje 

W zeszłym miesiącu uczniowie naszej 

uczestniczyli w trzydniowych reko-

lekcjach. Pierwszego dnia, czyli w środę, 

mieliśmy okazję wysłuchać 

pouczających świadectw o miłości 

naszych rówieśników. Ich słowa skłoniły 

wielu do refleksji i budziły pragnienie 

odnalezienia miłości i zmiany swojego 

stylu życia. Każda wypowiedź zawierała 

świadectwo tego, jak Bóg zmienił życie 

danej osoby. Od wszystkich 

zakochanych bił pokój i szczęście. 

Dalsza część rekolekcji, prowadzona 

przez siostrę zakonną i mężczyznę, który 

dzięki Najwyższemu zmienił się na 

lepsze, odbyła się w kaplicy. 

Prowadzący przybliżyli słuchaczom 

pojęcie miłości i stanowisko Kościoła 

wobec różnych spraw, tłumaczyli nam 

również sens różnych zakazów. Po 

konferencji wspólnie się modliliśmy, 

mogliśmy również skorzystać 

z modlitwy wstawienniczej i przedstawić 

Bogu nasze prośby. 

Monika Gabriel 

 

Nie tak dawno temu w naszej 

szkole podczas rekolekcji wielko-

postnych szkolna grupa teatralna 

„Proscenium” pod opieką P. profesor  

Anety Cierechowicz przedstawiła sztukę 

opartą na motywach powieści Wacława 

Berenta o wiele mówiącym tytule 

„Próchno”. 

 

Podczas tego 45-minutowego 

przedstawienia widzowie mogli wejść 

w świat artystycznej cyganerii z końca 

XIX w. i na własne oczy przekonać się 

o degeneracji i upadku moralnym 

artystów, którzy żyją wyłącznie dla swej 

sztuki. Popularne były wówczas 

ulubione używki modernistów: czarna 

kawa, koniak, szampan oraz 

opium.

 
 

Wydarzenia :Rekolekcje 
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Fabuła przedstawienia opowiada o kilku 

postaciach, których losy w zawiły 

sposób łączą się ze sobą i przeplatają 

w różnych miejscach i różnym czasie, 

jednak głównym miejscem, w którym 

toczy się akcja jest kawiarnia, czyli 

nocne miejsce spotkań niezliczonych 

artystów. Cała sztuka rozpoczyna się od 

słynnej "spowiedzi dziecięcia wieku", to 

znaczy rozmowy Władysława 

Borowskiego (Krzysztof de Bruijn)  

z doktorem Kunickim (Szymon 

 Łuszczki ), w czasie której mamy 

możliwość poznać życie tego 

pierwszego. Widzowie towarzyszą 

aktorom podczas wędrówki po 

zakamarkach sceny i podejmowaniu 

decyzji, które mogą zaważyć na losach 

bohaterów. 

Widownia obserwuje zmagania 

dziennikarza Jelsky’ego (Mikołaj 

Bąkowski ), aktora Borowskiego, 

śpiewaczki Lili (Magdalena Ludwiczak) 

oraz aktorki Hildy (Paulina  

Siejakowska ) z codziennym, 

owładniętym pasją tworzenia życiem, 

a także z niepokojem śledzi burzliwy 

związek Borowskiego z Zochą 

(Aleksandra Sobiech). Występ 

urozmaicały piosenki śpiewane przez 

odtwórczynię roli Lili oraz układ 

taneczny kawiarnianych kobiet, czyli 

Nataszy Burdy, Darii Rądlewskiej 

i Leny Maćków. 

 

Choć sadzę, że nie wszyscy uczniowie 

Ósemki są fanami Berenta, to każdy, kto 

miał okazję obejrzeć powyższe 

przedstawienie, z pewnością pochylił się 

nad problemami, o których mówi sztuka 

oraz jej bohaterowie. 

 
Karolina Włoch 

 

Wydarzenia :Rekolekcje 
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Definicje  młodzieżowych powiedzonek: 

 

„Mieć fazę”- ile głów, tyle znaczeń,(1) najpopularniej używane do opisania w dwóch 

słowach trudnego do określenia zachowania człowieka, więc jeżeli ktoś zaczyna walić 

głową w ścianę lub tańczyć na środku ulicy można śmiało powiedzieć, że ma fazę  

i najlepiej odsunąć się od niego na parę kroków, by nie zostać poszkodowanym z powodu 

„fazy”, synonimiczne do „mieć odpał”. 

(2) Bywają ludzie zmienni, często nazywa się ich po prostu kobietami, lecz jak się 

okazuje nie tylko one mogą często zmieniać swoje upodobania, bo określenia „mieć fazę 

na coś” zgodnie z zasadami równouprawnienia używają osoby obu płci, by podkreślić, że 

w tej chwili są wielkimi fanami jakiegoś zespołu lub na okrągło oglądają jeden jedyny 

film/serial. Można swobodnie określić takie osobniki „jarającymi się czymś”. 

 

„Ale zwała!”- używane do podkreślania unikatowości zaistniałych zdarzeń, np. gdy 

ogólna wesołość przeradza się w napad nagłego i nieokiełznanego śmiechu w wyniku 

niekoniecznie zabawnego żartu, również stosowane  jako okrzyk radości na widok 

człowieka, który ewidentnie „ma fazę”. Określenie może zostać zastąpione w niektórych 

sytuacjach sformułowaniami „ale wixa!” oraz „ale odpał”. 

 

„Twój argument jest inwalidą”- w życiu każdego zdarzają się momenty, gdy jakiś 

osobnik uciążliwie próbuje nas przekonać do swojej racji i jeżeli w takiej chwili 

zachowaliśmy jeszcze jasność umysłu, której nie przyćmiło nasze zdenerwowanie, 

zauważamy, że większość argumentów tej osoby jest bezsensowna i zupełnie 

nieadekwatna, w takim wypadku możemy je nazwać inwalidami (z języka angielskiego 

invalid- nieważny, ułomny a także nieprawomocny). Używane najczęściej w slangu 

internetowym. 

 

„W kit”- fraza podkreślająca coś powiedzianego wcześniej, znacznie ciekawsza od 

zwykłego „bardzo”, więc często wymawiana z lubością i czcią,  

np. „nie lubię cię w kit” 

„-beznadziejny był ten film.  

–no, w kit!” 

 

Maria Durczak 

Twórczość 
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Biegnij 

Myślałeś, że gdy dorośniesz, 

uwolnisz się od świata, 

w pawie pióra obrośniesz, 

kradnąc skrawek lata. 

Kim jesteś tak właściwie? 

Czy tym, kim być chciałeś? 

O to płakałeś tkliwie? 

I o to się właśnie modliłeś? 

Uciekaj, oni chcą cię złapać, 

biegnij, chwyć się mej dłoni. 

Serce szkłem przyszło ci łatać. 

Otrzyj pot, co spływa ze skroni. 

Chcieli zamknąć cię w pokoju, 

pełnym luster zaklejonych. 

W konwenansów brudnym słoju, 

skutym płaczem wyszydzonych. 

Ktoś oszukał cię okrutnie, 

mówiąc, byś już przestał marzyć, 

dał ci źle strojoną lutnię, 

by grą twoją innych parzyć. 

Biegnij, usłysz tętent wciąż rosnący! 

Dawno serce tak nie biło, 

to jest odgłos ból gaszący, 

gdyż się wreszcie obudziło. 

 

Anna Biernacka 

Twórczość 
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Porcelanka 

 

Cichutko pękało. 

Nikt nawet nie spojrzał. 

„Lecz czy by to dojrzał?” 

Ze zgrzytem załkało. 

 

Sztuczne uśmiechy, 

Po co ta maska? 

Daremna łaska, 

Bez słowa pociechy. 

 

Oczy co duszy obrazem być miały, 

Teraz wyblakły, opustoszały. 

Gdzie to zginęło, gdzie się schowało, 

To co w nich kiedyś życiem się zwało? 

 

Z początku małe było pęknięcie, 

Lecz teraz się kruszy i trzaska zawzięcie, 

coś z środka ucieka, coś rwie się i krzyczy, 

Tylko posłuchaj, słów pełnych goryczy. 

 

Próbujesz załatać, 

Lecz ręce ci drgają. 

Zaczynasz płakać 

z hukiem padając. 

 

I czujesz jak płynie 

O miłości marzenie, 

W ciemnościach ginie 

Bez szans na spełnienie. 

 

Leży skulona, tak już bywało. 

Zagarnia skorupy, sklei z powrotem, 

Swą ciężką pracą nad sobą i potem. 

Dlaczego teraz inaczej być miało? 

 

Lecz ono już nigdy nie będzie jak nowe. 

Po krawędzi ucieka resztka złudzenia. 

Czy warto się starać za tyle cierpienia?  

Serce jest kruche, porcelanowe 

 

Anna Biernacka

Twórczość 
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"Tancerka" 
 

Uśmiecha się pod nosem, 

nie płacze nad swym losem. 

Wiruje w takt piosenki, 

a za nią klosz sukienki. 

 

Już zrozumiała, że tak ma być, 

że tak po prostu musi już żyć, 

że to jest ten właśnie rodzaj miłości, 

który jest pełen swoistej przykrości. 

 

Nie wie właściwie, skąd ona się wzięła 

i czemu w niej rosnąć powoli zaczęła. 

Nie było przecież żadnej przyczyny, 

zaczęła kochać go z własnej winy. 

 

Za szczery uśmiech czy miłe słowo, 

za to, że przy nim mogła być sobą, 

że czasem otoczył ją swoim ramieniem, 

pocieszył, gdy skarga wyciekła z westchnieniem. 

 

Że spojrzał w oczy zanim speszone 

chciały uciekać już w inną stronę, 

i czasem przytulał do siebie troskliwie, 

Nie wiedząc, że rani ją tym dotkliwie. 

 

Bo często płakała przez nocy kilka, 

choć wywołała to krótka chwilka, 

gdy zamiast do niej, do innej podchodził, 

gdy za cudzym wzrokiem w pokoju wodził. 

 

Że tak zostawiał ją w niepewności, 

choć nie chciał sprawić jej przecież przykrości. 

Nigdy nie mówił przecież, że kocha, 

więc ona z własnej głupoty szlocha. 

 

Lecz powiedz mi jedno, mój przyjacielu, 

dlaczego on nie jest tym „jednym z wielu?” 

Dlaczego serce wciąż wraca uparcie, 

choć czuje przy nim wielkie rozdarcie? 

 

Daj mi choć jedną przyczynę miłości, 

co rzadko stanowi powód radości, 

bo taką miłością go pokochała, 

bez żadnej korzyści swe serce oddała.  
 

Anna Biernacka

Twórczość 
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SYMFONIA  

Tysiąc monotonnych głosów,  

Sopranów, altów, basu,  

Splecionych ludzkich losów,  

Na pięciolinii czasu. 

Słowa w rytmie ułożone,  

Tłumiące własne pragnienia.  

Dźwięki wszystkie wyważone.  

Umarły z tęsknoty marzenia. 

Gdy się rozległo struny szarpnięcie,  

Cisza objęła wszystkich zebranych.  

Dyrygent skarcił spojrzeniem niechętnie,  

Powrócił do nut tak dawno przegranych. 

Znowu szarpnięcie,  

Któż w błąd wprowadza?  

Struny wygięcie,  

Smyczek odpowiada. 

Głosy krzykiem chcą ich zagłuszyć,  

Nowa muzyka panikę rozsiała,  

Kto śmiał spokój ich naruszyć?  

Czyż monotonia nie była wspaniała? 

Wszystko wyrywa się spod kontroli,  

Setka uczuć i myśli rozbrzmiewa,  

Dyrygent wypadł ze swojej roli,  

Każdy gra teraz z duszy i śpiewa. 

I nikt już nie pragnie dawnej melodii,  

W zachwyt wprowadza wolność ich głosu.  

To właśnie miłości byli tak głodni,  

Własnej symfonii zrodzonej z chaosu. 

Anna Biernacka 

 

Twórczość 
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Do M. 
 

 

Siedzę tutaj w pierwszej ławce 

cicho piszę szereg liczb 

Ty powoli mnie otulasz i zaciągasz w słodkisen... 

on koszmarem mym się stanie 

 

Dla mnie kwadrat i trójkąty niczym są 

Ty spoglądasz na mnie z góry 

i przygważdżasz do nauki 

cyrklem... 

 

Ja linijką walczę z Tobą 

Ty nasyłasz na mnie oddział 

złych ułamków 

Pluton wściekłych liczb 

schowanych pod pierwiastkiem 

Z ich okrutnym  

generałem pi 

 

Deltę licząc w nocy nie śpię 

I równania dobijają 

z karabinów wciąż strzelając y x 

I kwadraty z sześcianami 

na mą głowę przypuszczają 

szturm 

Oblężenie podtrzymują  

armia walców stożków kul... 

 

Już nie mogę 

padam martwa pośród liczb... 

Nagle dzwonek 

to on zwalcza Twoje siły 

i z Twych objęć o potężna

Twórczość 
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mnie wyciąga 

 

abym znowu tuż po przerwie  

spotkała 

Twoją przyjaciółkę... 

Zuzanna Kwias 

Lady Macbeth 

 
Ona 

Stoi dumna i dostojna 

w nocnym stroju 

i ze świecą w ręku  

szuka światła w głębi mroku 

piekła swojej duszy 

 

Stoi mała i samotna 

w starciu z krwią 

 weszła w skórę jak pasożyt 

 i wysysa 

 resztki świadomości… 

 

Stoi wielka i okrutna 

i pochyla się nad  

truchłem  

dziecka ze zmiażdżoną czaszką –  

wynikiem konieczności 

 

Idzie  

 w ostatnią drogę 

  prawdy snu wiecznego

Twórczość 
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*  *  * 
 

idąc 

długą drogą przez życie 

patrzę tylko na Ciebie 

 

z początku 

obserwuję Twoją obojętność 

  pazurami wdzierającą się 

  w miękką tkankę 

  mojej naiwności 

 

później 

dostrzegam Twój wzrok 

  obnażając moją duszę 

  ukazuje każdą skazę  

  mojej niewinności 

 

potem  

widzę Twoje dłonie 

  przyciągają mnie do Ciebie 

  pragną abym była 

  ich własnością 

 

 

 

na koniec 

czuję Twoją miłość 

  otula mnie bezpiecznie 

  chowa moje serce z porcelany 

  na dnie Twojego - 

     perłowej szkatułki 

 

idąc  

długą drogą przez życie  

patrzymy tylko na Siebie  
 

 

 

~Dla Krzysztofa 

 

 

 

Zuzanna Kwias 

Twórczość 
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Pamiętam 
 

Szum wiatru mi o Tobie przypomina, 

A potem…zapominam. 

Szelest liści mi o Tobie przypomina, 

A potem…zapominam. 

Zapach deszczu mi o Tobie przypomina, 

A potem…zapominam. 

Pamiętam. a może zapomniałam? 

Wszystko w porządku. a może zwariowałam? 

Nie myślę, nie czuję. 

Serce głęboko tylko wystukuje: 

„Pamiętaj! Pamiętaj!” 

W głowie pusto, czysto. 

Jedna tylko myśl rozważna przemknęła. 

„Zapomnij…”-cicho jęknęła. zniknęła. 

Nic już nie ma, choć tak wiele miałam. 

Pamiętam. a może zapomniałam?... 

 

Maja Mazurek 
 

Cisza po burzy 
 

Deszcze mocno uderza o parapet. 

Grzmi. 

Drzewa kłaniają się do samej ziemi. 

Błyska się. 

Wiatr porywa wszystko, co spotyka na swojej drodze. 

Pioruny uderzają jeden za drugim. 

Zdaje się, że po tej burzy nie pozostanie już nic. 

Nagle cisza. 

Nic nie słychać. 

Tylko ciężkie łzy zsuwają się powoli po jej policzku 

I uderzają głośno o podłogę. 

 

Maja Mazurek 

Twórczość 
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Uśmiech 
Przetarła oczy i je otworzyła. 

Własnym oczom nie uwierzyła. 

Piękne śniadanie, kwiaty, kawa. 

To już nie był sen. To jawa. 

Na jej twarzy pojawił się uśmiech, 

jakiego długo nie miała. 

Najzwyczajniej, siedziała i do siebie się śmiała. 

Poczuła wreszcie, co znaczy być kochaną, 

Ważną, jedyną, niezapomnianą. 

Uszczypnęła się jeszcze dla pewności. 

I już wiedziała. 

Wiedziała, że nie jest sama. 

 

Maja Mazurek 

 

 

*** 

Szare miasto, które codziennie budzi  się do życia. 

Wymieszane zapachy, lekka wilgoć i setki smutnych twarzy. 

Ludzie, którzy zmierzają w różne miejsca. Wiecznie spóźnieni, wiecznie zabiegani. 

Jeden uśmiech między tym wszystkim. 

Wstrzymuję oddech i jestem obojętna. 

Męczy mnie ten pospolity gwar. 

Gdzie w tym wszystkim uczucie? 

Mam siłę i nie załamuję rąk. 

Załamuję ręce i nie mam siły.  

Jestem ponad to… 

 

Anna-Maria Cykowiak 

 

Lipiec 
 

Zamykam oczy i myślami uciekam w dal. 

Wyobrażam sobie, jak biegamy po tych cudnych sadach, 

Ścigamy się do spożywczaka tuż za rogiem, 

Pijemy tę chłodną , cytrynową lemoniadę. 

Siadamy pod jabłonią, gramy kamyczkami. Nie jestem pewna. 

Nie jestem pewna, czy to był słoneczny dzień.  

Czy ptaki ćwierkały, czy wieczorem była tęcza… 

Biegniemy przed siebie, mali, beztroscy.  

Gonimy szare koty, które jakimś cudem są szybsze od nas. 

Wymieniamy spojrzenia, siedzimy  na wilgotnej od rosy trawie.  

Nie przejmujemy się.  

Obietnice, które przetrwały do teraz.  

Tak bardzo chciałabym wrócić do TAMTYCH dni.  

 

Anna-Maria Cykowiak 
 

 

Twórczość 
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Nie ma Cię tu 

 

 

Przepraszam, że nie nauczyłam się grać na pianinie. 

Przepraszam, że na nią krzyczałam. 

 

 

Nie ułożyliśmy wystarczająco dużo puzzli. Obiecałeś! Obiecałeś, że kiedyś ułożymy  

tysiąc w godzinę… 

A Piotruś ? w końcu przestałabym podglądać karty w Twoich okularach. 

Miałeś nauczyć mnie prowadzić auto, pamiętasz? 

A ja Ciebie mówić po angielsku. 

 

 

Za mało bajek mi przeczytałeś. 

Za mało grzybów razem nazbieraliśmy. 

Za mało kaczek nakarmiliśmy.  

 

 

Nie powiedziałeś mi, jak poznałeś babcię. 

Nie powiedziałeś mi, jaki był tata w moim wieku. 

Nie powiedziałeś mi, co się wydarzyło w Dopiewie. a ja chcę wiedzieć!!! 

 

 

m o g l i ś m y   z d ą ż y ć , 

o d s z e d ł e ś   z a   w c z e ś n i e 

 

Anna-Maria Cykowiak.

Twórczość 
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*** 

 

Myślisz, że jestem nikim, że nie mam serca. 

Wydaje Ci się, że niszczę ludzi, że odbieram im wolność. 

Uważasz, że nic już nie mogę, że niczego nie naprawię. 

Zdaje Ci się, że wszystko jest przesądzone, że nie ma innej drogi. 

 

Mylisz się. 

 

Popełniasz błąd kierując we mnie wszystkie działa. 

Pogrążasz sam siebie. 

Sprawiasz, że jestem mocniejszy,  

że mam siłę, której nie jesteś w stanie mi odebrać. 

 

To Ty, nie masz już żadnych szans. 

To Ty, szukasz ratunku. 

To Ty, nie chcesz zginąć. 

 

Toniesz. 

 

To już koniec

 

Edyta Pietrzak 

Twórczość 
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„Incydent” 

Wieczór… 

Dzwoni telefon. 

Odebrać? 

 

O śnieżnobiałe Saxo stukają krople deszczu. 

Przez okno wychyla się znajomy kierowca. 

Wsiąść? 

 

Chłód przeszywa moje ciało. 

On zaczyna mówić. 

Wysłuchać? 

 

Szukał dziewczyny - ideału. 

Chciał dzielić z kimś życie. 

Na pewno? 

 

Słyszę - Ty taka nie jesteś. 

Myślę - To nowość. 

Zdziwienie? 

 

Z bagażnika wyskakuje kobieta. 

Znam ją - Tak myślę. 

Mylę się? 

 

Wygląda na zdesperowaną. 

Zachowuje się jak dziecko, które szuka zabawki. 

Dlaczego? 

Jest świadoma swojego tragizmu. 

 

 

 

Szuka ostatniej deski ratunku wrogo ingerując w moje życie. 

Normalne? 

 

Nie jest już taka, jak kiedyś. 

Uwłacza swojej godności. 

Udaje? 

 

Nie. To prawdziwa ona. 

Zaślepiona egoistka, która wszystko straciła. 

Na zawsze? 

 

Edyta Pietrzak 

Twórczość 
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Uczucie… 

Czas nie leczy ran, 

Tylko przyzwyczaja nas do bólu. 

 

Kochać znaczy zaufać 

Lecz, aby to zrozumieć, 

Trzeba przeżyć i poczuć. 

 

Człowiek bez miłości 

To chodzący trup. 

Nigdy nie dowie się tego, 

Ilu ludzi zranił.  

Dla niego liczy się tylko on sam. 

Nigdy nie zazna spokoju. 

 

Serce jest po to, aby biło. 

Nie dla nas,  

Tylko dla drugiej osoby. 

  

Czy warto więc je ofiarować komuś, 

Kto rani codziennie tysiące ludzi? 

Tej bezdusznej osobie? 

Czy warto poświęcić to, 

Co dla nas najważniejsze? 

Dom, rodzinę, uczucia… 

Samych siebie… 

 

Świat staje się bezbarwny,  

Serce zaczyna pękać, 

A my, nie jesteśmy sobą. 

Zadajemy pytanie - dlaczego? 

 

Miłości się nie wybiera, 

Ona jest i nie odejdzie tak łatwo. 

Na szczęście w naszym sercu  

Mamy wystarczająco dużo bandaży,  

Aby opatrzyć wszystkie rany. 

 

Kochać znaczy zaufać 

Lecz, aby to zrozumieć, 

Trzeba przeżyć i poczuć.

Twórczość 
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Okiem humanisty 

 

  Spędzałam  ostano dużo czasu w auli Ósemki,  siedząc za  tandetnymi  przesuwnymi  ściankami z drewno- 

sklejki, które egzystują tam po to, by oddzielić aktorów od widowni. Wśród wielu napisów pozostawionych 

w tym miejscu przez znudzonych życiem, bądź chcących pozostawić po sobie wieczny ślad 

Ósemkowiczów, w mą pamięć wrył się jeden wyjątkowy cytat : „Cierpienie jest immanentną częścią 

ludzkiej egzystencji”, podpisano „wierna ósemce”.  i myślę, że to właśnie podpis sprawił, że słowa Cormaca 

McCarthy'ego wywarły na mnie wrażenie.  Podpis ten nadał bowiem zupełnie inny wymiar postrzeganiu 

tych słow. Myśl ta definiuje uciśnionych i uciemiężonych uczniów jednego  z najlepszych liceów 

Wielkopolski.  My, uczniowie, jesteśmy zaślepieni nauką, gnający ku zdobywaniu lepszych ocen (no 

właśnie, ocen, ani nie ku wiedzy), zafiksowani na punkcie przedmiotów rozszerzonych, których zgłębianie 

pożera nam większość czasu, a co za tym idzie całego naszego życia. Uwiązani niewidzialnym łańcuchem, 

zamknięci w naszych maluczkich światach, klepiemy regułki na pamięć, miliony wzorów, przeliczamy setne 

zadanie, którego treść i sens różni się jedynie kilkoma zmiennymi. Ślepo podążamy i pogrążamy się 

w ciemnych korytarzach przedmiotów ścisłych, aż dobiegamy do ciemnego zaułka, gdzie nie  wiemy, co 

z sobą począć, bo wykuliśmy już piąte repetytorium, przeryliśmy całego Villego i przerobiliśmy wszystkie 

zadania z naszej biblii- zbioru zadań Pazdro, a nasz bóg Witowski nie ma nam więcej zadań do 

zaoferowania.   Myślę, że wielu  z nas szuka  wtedy odskoczni, czegoś co ubarwi szarość codzienności.  

I znajduje to w szeroko pojętej sztuce. Mimo iż jesteśmy szkołą dla ścisłowców, a wiele osób nietworzących 

społeczności Ósemki uważa, że ludzie do niej uczęszczający to nerdy, pogrążone w świecie algorytmów, 

całek, implikacji, polimerazy, hybrydyzacji i innych dziwactw, które zapewne po liceum będą wydawać się 

trywialne  i kompletnie zbędne. Otóż nie! Ósemka to przede wszystkim ludzie ciekawi świata, z pasją, 

ekspansywni i uzdolnieni w wielu dziedzinach.  Wystarczy spojrzeć, trochę głębiej, pobyć trochę dłużej 

wśród nas , a w zatwardziałym mat.-fizie ujrzy się człowieka kochającego muzykę i balet, z pozoru 

scjentystyczny biol.-chem. okazuje się wrażliwym na poezję romantykiem.  Wśród nas są bowiem 

humaniści, przez duże H. Osoby nie tylko wyjątkowo dobre z przedmiotów ścisłych, ale także wrażliwe na 

piękno świata,  uczuciowe i delikatne, pełne empatii, dla których pomoc innym ludziom i bycie dla nich to 

priorytet.  Nie można w tym miejscu  zapominać o osobach, dzięki którym rozwijanie się w tych 

dziedzinach jest możliwe, bowiem bez naszych humanistek, które próbują stuknąć w kamień serca 

i rozkruszyć obojętność swych uczniów, bez historyków i językowców, którzy prężnie działają 

w wolontariacie, zachęcając uczniów do współdziałania, humanizm wśród uczniów  nie miałby racji bytu. 

To właśnie dzięki tym osobom, wchodząc w mury tej szkoły, nie stajemy się relatywistami przesiąkniętymi 

do szpiku kości dogmatami naukowymi , wierzącymi jedynie w fakty, pomijającymi prawdy żywe. Bez tego 

wszystkiego nasza egzystencja niewątpliwe byłaby jedynie cierpieniem, życiem wyzutym  z uczuć i emocji, 

opierającym się tylko na ogromie zdobytej wiedzy. Na szczęście nasze umysły pozostają  chłonne, wiele 

dróg do odkrycia, wiele drzwi stoi przed nami otworem, trzeba tylko chcieć i pozwolić sobie pomóc , by 

zacząć podążać tą właściwą dla siebie ścieżką, tak by to nie cierpienie, lecz samorealizacja była immanentną 

częścią naszej ludzkiej ósemkowej  egzystencji .  

 

 

Aleksandra Sobiech  

 

Twórczość 
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Humor 
Humor z zeszytów 

Do zadań  na maturach próbnych klas drugich  należało napisanie rozprawki na temat  „Czy troska o losy 

ojczyzny jest dla każdego człowieka wartością najwyższą? Rozważ problem              i uzasadnij swoje 

stanowisko, wykorzystując wnioski z analizy załączonego fragmentu powieści Henryka  Sienkiewicza  

„Pan  Wołodyjowski”. Odwołaj się także do postaw dwóch innych bohaterów literackich.”  oraz analiza 

i interpretacja wiersza Adama Mickiewicza „Do*** Na Alpach w Splügen 1829” 

Cytaty z prac drugoklasistów: 

„Bohater reprezentował mniej lub bardziej świadomą miłość do ojczyzny.” 

„Michał Wołodyjowski w swoim życiu nie zwracał uwagi na dobro żywota, tylko chce zginąć na polu 

walki.” 

„Baśka Wołodyjowska na pierwszym planie stawia miłość do Michała. Nie ojczyzna dla niej najważniejsza, 

lecz chłopczyna.” 

„Kiedy się ogląda, to włosy mu się jeżą, co oznacza, że obawia się spotkania ze swoją ukochaną, co jest 

charakterystyczne dla osób zakochanych.” 

I z pracy trzecioklasisty: 

„Henryk Gruziński w czasie pobytu w łagrach żył obozowo.” 

Humor z lekcji 

[P]ani prof. K. Dukat 

 Po dzwonku na przerwę kilkoro  uczniów nadal piszę sprawdziany. 

 [P];- Trzymacie się tych sprawdzianów jak chłopi swojego pola. 

    

Na lekcji biologii uczeń opisuje układ krążenia skorupiaka. 

 [U]:-Układ krążenia otwarty, więc ( cicho, niepewnie mruczy hemolimfa)  krąży, wylewa się do jamy ciała. 

[P];- Co krąży? Kakałko? 

 

[P] prof. H. Posadzy-Tomczak: 

Wprowadzenie do powieści pozytywistycznej  

[P];-  Wszyscy już wiemy, co to jest mimetyzm, prawda? 

[U]:-Tak! mimetyzm to upodabnianie się niektórych gatunków zwierząt kształtem, barwą, deseniem na 

powierzchni ciała do otaczającego środowiska. 

[P];- Ach, Boże! Ja tak nie chciałam mieć biol.-chemów. zboczeńcy! Biologiczni zboczeńcy! 

[U]:-No, Pani profesor każdy w życiu musi mieć jakieś wyzwania! 

 

Kolejna lekcja polskiego. Uczennica wyjmuje z torby podręcznik (który ma 368 stron) 

[P];- Otwieramy na stronie 286! 

[U]:-Xsińska! Poczuj tą świeżość druku! Dotknij, jaki nowy! Nieużywany! 

 

[P]an prof. Jerzy Kaźmierczak: 

Nauczyciel tłumaczy, jak ma wyglądać nauczanie tzw. his-u , według twórców reformy. 

[P];- To jest jak gra w ping-ponga. Ja daję wam piłeczkę, wy mi coś odrzucacie. 

[U]:-Ja nie czuję się, jak gdyby Pan rzucał mi piłeczkę, lecz kamień. 
 

 

Humor 
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