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28.04.2017 | Zakończenie klas trzecich | VIII LO
„Upływa szybko życie,
jak potok płynie czas,
za rok, za dzień, za chwilę
razem nie będzie nas...”
28 kwietnia 2017 roku jest datą, która
z pewnością na długo zapadnie
w pamięć tegorocznych trzecioklasistów.
Uroczystość ich pożegnania była czasem
podziękowań dla nauczycieli, wyróżnienia
najlepszych uczniów oraz wspólnego
wspominania szkolnych przeżyć.
Wydarzenie rozpoczęło się od odśpiewania
hymnu państwowego oraz zaproszenia do
stołu prezydialnego wychowawców klas
trzecich oraz Pana dyrektora, Marka
Greflinga. Kolejnym punktem uroczystości
było wręczenie nagród dla wybitnych
uczniów; w tym roku spośród trzech osób
nominowanych do nagrody Primus Inter
Pares (czyli nagrody dla najlepszego
absolwenta w roku szkolnym) statuetkę
otrzymał Kamil Piechowiak z klasy IIIA.
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Nie zabrakło uhonorowania osób, które
przez ostatnie trzy lata nauki odznaczały
się szczególnie wysoką średnią oraz
przyznania wyróżnienia “Osoby Roku”
Hannie Nowickiej z klasy IIIF. Wszyscy
trzecioklasiści otrzymali na scenie
świadectwa ukończenia szkoły.
Ósemkowicze osiągają wyniki zasługujące
na wyróżnienie nie tylko w nauce, ale
również w innych dziedzinach życia,
dlatego nagrodzone zostały także te
osoby, które aktywnie działały w kole
teatralnym
Proscenium,
szkolnym
wolontariacie, ósemkowej scholi, redakcji
“Ośmiornicy”,
Szkolnej
Radzie
Uczniowskiej, te, które służyły w poczcie
sztandarowym oraz osiągające liczne
sukcesy sportowe.
Po
wyróżnieniu
najlepszych
trzecioklasistów nadszedł czas na
przemówienia Nauczycieli i uczniów oraz
część artystyczną; został zaprezentowany
film stworzony przez klasę IIB, w którym
młodsi koledzy podziękowali absolwentom
za wspólnie spędzony czas, pomoc, dobrą
radę, a także z humorystycznym akcentem
przypomnieli im realia nauki w Ósemce.
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“Bez Was korytarze zaczną świecić pustkami, plany lekcji ulegną
zmianie, a skrawek ducha szkoły zniknie bezpowrotnie” - takie słowa
można było usłyszeć podczas uroczystości. Mimo że bez
trzecioklasistów Ósemka już nigdy nie będzie taka jak wcześniej,
czekają na nich nowe, ciekawe wyzwania. Życzymy im wiele odwagi
i sił do ich podejmowania, a przede wszystkim determinacji
w realizowaniu naukowych i życiowych zamierzeń.

Szymon Sroka
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Matura 2017 | VIII LO
Egzamin maturalny. Résumé trzyletniego licealnego wysiłku
i wielu nocy spędzonych nad książkami. Pewnie pod koniec drugiej,
a co dopiero pierwszej, klasy jeszcze nie czujecie tak dobrze
atmosfery otaczającej ten egzamin, ale do czasu. Zostanie ona Wam
dobitnie uświadomiona już we wrześniu roku trzeciego, razem
z ogromną dawką przepisów, zasad, regulacji i procedur. Spokojnie –
szybko o nich zapomnicie, przytłoczeni tempem pracy w klasie
trzeciej. Semestr zimowy minie jeszcze szybciej niż poprzednie,
nadejdzie styczeń, a z nim – deklaracje maturalne. Niewielki, bo
jednokartkowy dokument, który wypełniając, podpisujecie na siebie
cyrograf z datą wykonania: maj. Od tego momentu – tj. od
podpisania owej deklaracji – nie ma już odwrotu. Matura złapała
Was w swoje szpony i nie wypuści bez ofiary.
Im bardziej zbliżać się będziecie do końca roku szkolnego pod koniec
kwietnia, tym bardziej ilość rzeczy do zrobienia będzie się
nawarstwiać. Sprawdzian, powtórka, test, sprawdzian semestralny,
sprawdzian powtórkowy, sprawdzian z arkuszy maturalnych
z poprzednich lat, odpytka ustna, powtórka… Nie zapominajmy
oczywiście o jednoczesnym poprawianu/zaliczaniu testów zaległych.
Cała ta machina zatrzymuje się rzeczywiście z końcem kwietnia.
Dostaniecie chwilę oddechu – kilka dni, wszak będzie to weekend
majowy. Igrzyska Śmierci rozpoczną się pierwszego dnia po nim.
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Oto i ona – matura z języka polskiego. 900, 170 minut, 70 punktów.
Przed wejściem na salę będziecie jeszcze powtarzać wszystko, co
tylko przyjdzie Wam na myśl – i dobrze, wielu to pomogło. Nie
zmieni to jednak faktu, iż po wyjściu z sali egzaminacyjnej większości
z Was kołatać się będzie po głowie ta sama myśl: dobrze, że nasza
polonistka nie zobaczy tej pracy…
Potem nadejdzie dzień drugi – matematyka. Dla jednych egzamin
łatwiejszy niż dnia poprzedniego, dla innych wręcz przeciwnie.
Niezależnie od tego, po szybkiej konsultacji wyników z innymi (każdy
tak zrobi, nawet jeśli się zarzeka, że nie będzie) ze świecą będzie
można szukać osoby, która zadowolona opuści budynek Ósemki.
Trzeci, językowy egzamin, wywołuje już mniejsze emocje, głównie
dlatego, iż dla wielu ma on już dużo mniejsze znaczenie przy
przyszłej rekrutacji na studia, a także w związku ze zmęczeniem
wywołanym ciągłym skupieniem i stresem. Podobnie kolejne
egzaminy – powoli zaczynają się one mieszać w pamięci, szczególnie
gdy podchodzi się do więcej niż jednego czy dwóch.
Koncert się jednak jeszcze nie skończył. Czas na część drugą –
egzaminy ustne. Nic, co do tej pory przeszliście, nie jest Was w stanie
przygotować na doświadczenie przemawiania na jeszcze pół godziny
wcześniej nieznany temat przed dwoma egzaminatorami. Nie ma
możliwości uchylenia się od pytania, nie ma możliwości
pozostawienia odpowiedzi na później – szansa jest tylko jedna,
a najlepsza odpowiedź przychodzi do głowy najczęściej po wyjściu
z sali. Potem siedzenie i czekanie na ogłoszenie wyników, podczas
którego coraz bardziej przekonujecie samych siebie, iż nie zdaliście.
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Kiedy dowiecie się, że jednak nie było tak tragicznie, a wynik okazuje
się nawet satysfakcjonujący, następuje czekanie…
…na wyniki…
…egzaminów…
…pisemnych…
…które dostaniecie dopiero po zakończeniu roku przez resztę szkoły.
Niecałe dwa miesiące (sic!) oczekiwania. Ale czego się nie robi dla
studiów.
W podsumowaniu tego krótkiego tekstu czuję się zobowiązany
sprostować kilka rzeczy. Po pierwsze: to nie jest takie straszne.
Egzaminatorzy naprawdę chcą, abyście zdali, a stres nie odbiera
całkowicie zdolności logicznego myślenia. Jeżeli włożycie
odpowiednią ilość pracy wcześniej, matura stanie się dla Was
trudnym, oczywiście, lecz jedynie kolejnym sprawdzianem. Nie
dramatyzujcie, a dobrych wyników matury Wam (i sobie) życzę
z całego serca.

Tomasz Grzesiak
zawieszony w oczekiwaniu na wyniki matury
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2016-2017 | Mały Naukowiec | VIII LO
W roku szkolnym 2016/17 wolontariusze Klubu Ośmiu nawiązali
współpracę z Biblioteką Miejską w Luboniu. Przedmiotem naszych
działań było prezentowanie dzieciom doświadczeń fizycznych
i chemicznych. Prezentacje w ramach „Małego Naukowca” odbywały
się w każdą czwartą sobotę miesiąca i miały na celu przybliżenie
zjawisk fizycznych i chemicznych młodszym koleżankom i kolegom.
Podczas jednych z zajęć dzieci dowiedziały się, jak pisać sekretne
wiadomości za pomocą soku z cytryny oraz jak stanąć na balonie,
aby nie pękł.
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Poprzez eksperymenty z cieczą newtonowską, magiczną świecą,
wulkanem sodowym czy ognistym tornado mogły zrozumieć te
dziedziny nauki, które do tej pory wydawały się im trudne
i niezrozumiałe. Niektóre doświadczenia wykonywane były przez
dzieci i ich rodziców. Na wszystkich spotkaniach mieliśmy wysoką
frekwencję, a uczestnicy naszych pokazów doskonale bawili się,
z radością odkrywając fascynujące zagadki otaczającego nas świata.
W projekt najbardziej zaangażowani byli Beata Wiśniewska i Wojciech
Lulka z klasy 1C. To oni szukali pomysłów na doświadczenia
i opracowywali je tak, aby były efektowne i przede wszystkim
bezpieczne. W projekcie również aktywnie uczestniczyli: Gabriela Graś
z kl. 2C, Matylda Tomczak z kl. 1G i Wojciech Noskowiak z kl. 1C.
Nad przygotowaniem do warsztatów czuwał P. prof. Paweł Saneluta,
a uczniom towarzyszyła w ich działaniach i relacjonowała je dla Was
prof. Dorota Koźlik.
O tym, że „Mały Naukowiec” cieszył się dużą popularnością, niech
świadczy fakt, iż jako opiekun Klubu Ośmiu otrzymałam kilka
propozycji przyjazdu naszych uczniów z pokazami do szkół
i przedszkoli. Z jednego zaproszenia już skorzystaliśmy. 19 czerwca
uczestniczyliśmy w projekcie „Nauka na wesoło” w Ośrodku SzkolnoWychowawczym dla Dzieci Niedosłyszących im. Józefa Sikorskiego.
Prezentowaliśmy tam nasze doświadczenia dla kilku grup wiekowych.
Zapewniam, że było ciekawie i na pewno WESOŁO.

Osoby zainteresowane tą formą działalności zapraszam do Klubu Ośmiu
w przyszłym roku szkolnym.
Dorota Koźlik
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19,20.04.2017 | VIII LO
Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN już po raz piąty zorganizowało
akcję upamiętniającą powstanie
w getcie warszawskim w 1943r.
19
kwietnia
ponad
tysiąc
wolontariuszy wyszło na ulice
Warszawy, by rozdawać papierowe
żonkile. Gdyż właśnie żonkile Marek
Edelman,
ostatni
przywódca
powstania, składał pod pomnikiem
Bohaterów Getta w kolejne rocznice,
tak że stały się symbolem
upamiętniania powstania.
Do akcji włączyło się również około
tysiąc szkół i wśród nich jesteśmy
my. Jak co roku, w ten Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu, Pani prof.
Hanna Posadzy-Tomczak, tym razem
głównie z kl. IIe, zorganizowała
obchody. 19 kwietnia delegacja
uczniów z Panem prof. Henrykiem
Józefowskim złożyła kwiaty pod
obeliskiem
poświęconym
wielkopolskim ofiarom Zagłady.
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W czasie uroczystości 20 kwietnia
mogliśmy
wysłuchać
Pani
przewodniczącej poznańskiej gminy
żydowskiej Alicji Kobus, Pana
dyrektora
ZSE
Krzysztofa
Redlińskiego, a także wykładu Pań
Iany Dobrovolskiej i Miriam Klimovej,
które przybliżyły nam terminologię
związaną
z
Zagładą
Żydów.
Spenetrowały genezę terminów,
którymi często się posługujemy.
Zwróciły
m.in
uwagę
na
termin "Holocaust" stosowany jako
synonim Zagłady Żydów, który
z greckiego oznacza "ofiarę
całopalną" i ze względu na konotacje
religijne jest niewłaściwy.
Prelegentki zapoznały nas także
z kontrowersjami wokół obchodów
upamiętniania powstania w Izraelu
ze względu na ich datę. Kwiecień
bowiem jest miesiącem szczęścia
i radości dla ortodoksyjnych Żydów,
co kłóci się z żałobą i refleksją. Tak
jak sam dzień uroczystości poszerzył
nasze horyzonty, tak i tydzień przed
uroczystością został poświęcony na
zdobycie niezbędnej wiedzy, by
w pełni przeżyć i zrozumieć
rocznicę.
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Na lekcji języka polskiego i historii oglądaliśmy materiały
historyczne, wywiady z ocalałymi powstańcami. Takie akcje oraz
zaangażowanie szkół, nie tylko naszej, z pewnością uchronią
powstanie w getcie warszawskim od zapomnienia.

Aleksandra Oparcik
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Ósemka

Debatować każdy może! Z inicjatywy naszych kolegów, Michała Jęcza
i Jana Światowego, od miesiąca prężnie działa ósemkowy Klub debat
parlamentarnych. Jest to ciekawa propozycja dla tych z nas, którzy
zainteresowani są poszerzaniem swojej wiedzy i praktycznych
umiejętności z obszaru komunikacji personalnej: perswazji,
przekazów niewerbalnych i stosowania różnych typów argumentacji.
Równie ważne dla nas jest zdobycie umiejętności wypowiedzi przed
szerszym gremium słuchaczy, szczególnie dzięki otrzymaniu
informacji zwrotnej od audytorium, które naprzemiennie sami
tworzymy. Atmosfera spotkań odbiega od akademickiej, gdyż nikt
z nas nie pełni roli nauczyciela, zamiast tego uczymy się od siebie
nawzajem. Umiejętność publicznego zabierania głosu, argumentacji
własnych tez jest nieocenionym narzędziem w niemalże każdej
profesji przyszłości. Zapraszamy!
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2.06.2017 | Uniwersytet Ekonomiczny| VIII LO

Uczniowie klasy 1G EKA biorą udział
w debacie oksfordzkiej na
Uniwersytecie Ekonomicznym!
2 czerwca br. na
Uniwersytecie
Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się
debata oksfordzka, podczas której
dwie drużyny studentów przedstawiły
argumenty popierające bądź negujące
tezę, iż Brexit zagraża integracji Unii
Europejskiej. Organizatorami debaty byli:
Katedra Europeistyki UEP, Studenckie Koło
Naukowe EUrope oraz Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Poznań.
W Debacie wzięły udział drużyny
studentów z Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej
oraz
Wydziału
Zarządzania UEP. Na zaproszenie Europe
Direct w debacie uczestniczyli również
uczniowie klasy 1G EKA z wychowawcą
Dorotą Koźlik.
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Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze schematem oraz
zasadami prowadzenia debaty oksfordzkiej, mogli również
przysłuchiwać się i przyglądać sztuce retoryki i umiejętnościom
argumentowania prezentowanym przez starszych kolegów z UEP.
Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego otwarcia przez Prorektora
ds. Finansów i Rozwoju, dr. hab. Sławomira Kalinowskiego, prof.
nadzw. UEP, Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej - prof.
dra hab. Macieja Szymczaka, prof. nadzw. UEP, Poseł do Parlamentu
Europejskiego - Krystynę Łybacką oraz Kierownika Punktu Informacji
Europejskiej Europe Direct – Poznań - Bogumiłę Frąckowiak.
Następnie, po losowym wyborze stron sporu, dwie drużyny
studentów przedstawiły argumenty popierające bądź negujące tezę,
iż Brexit zagraża integracji Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą debaty
oksfordzkiej wydarzeniu przewodził marszałek mający do pomocy
sekretarza. Dyskusję prowadziły dwie strony – propozycji (ZA)
i opozycji (PRZECIW), które naprzemiennie zabierały głos,
przedstawiając swoje argumenty, ale też odpowiadając na te
przedstawione przez przeciwnika. Po wystąpieniach zespołów
propozycji i opozycji pytania obu stronom zadawała publiczność,
gdyż zgodnie z zasadą, po debacie decyzję, która ze stron lepiej
zaprezentowała swoje argumenty, podejmuje jury oraz publiczność.
Uczniowie VIII LO wykazali dużą aktywność w tej części spotkania.
Zadawali konkretne pytania zarówno drużynie ZA jak i PRZECIW,
świadczące o ich wiedzy na temat bieżących wydarzeń i sytuacji
w Unii Europejskiej. I tylko ograniczenia czasowe spowodowały
zakończenie debaty.
Debatę wygrała drużyna negująca tezę, iż Brexit jest zagrożeniem
dla integracji Unii Europejskiej. Nagrodą dla zwycięzców będzie
wyjazd do Brukseli ufundowany przez Panią Poseł do Parlamentu
Europejskiego Krystynę Łybacką.
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Moim zdaniem, udział uczniów w debacie oksfordzkiej był
doskonałym sposobem na rozwinięcie przez nich tzw. umiejętności
miękkich. Tego typu debaty pozwalają doskonalić umiejętności
wystąpień publicznych, retorycznych, przedstawiania rzeczowych
argumentacji, dyskusji oraz współpracy, a także panowania nad
emocjami. To umiejętności obecnie cenne i poszukiwane na rynku
pracy.

Dorota Koźlik
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1.06.2017 | Zespół Szkół Specjalnych nr 102 | VIII LO

1 czerwca - wolontariusze Klubu Ośmiu w Zespole Szkół
Specjalnych nr 102
Wzorem lat ubiegłych wolontariusze Klubu Ośmiu zostali zaproszeni
do Zespołu Szkół Specjalnych na wspólne świętowanie Dnia Dziecka.
Goszczenie w stodwójce jest zawsze miłym wydarzeniem dla naszych
uczniów. Po serdecznym powitaniu przez nauczycieli goszczącej nas
szkoły, zostaliśmy poczęstowani pysznymi słodkościami. W tych
cyklicznych spotkaniach ze strony Klubu Ośmiu VIII LO udział biorą
zazwyczaj pierwszoklasiści (klasy drugie mają w tym czasie
organizowane wycieczki, a klas trzecich już nie ma w szkole).
Wolontariusze są więc często w 102. po raz pierwszy, chociaż
współpracujemy z tą szkołą od wielu lat. Dlatego też spotkanie
w bibliotece szkolnej ZSS stwarza możliwości naszym uczniom
dowiedzenia się o specyfice szkoły, jej uczniach, nauczycielach
i systemie kształcenia. Mogę sądzić, po reakcjach naszych uczniów,
że szkoła zrobiła na nich duże wrażenie. Łóżko wodne, basen
z piłeczkami, ledowe serpentyny czy krzywe zwierciadło zawsze są
atrakcją. I tym razem zabawa w sali relaksacyjnej sprawiła
wolontariuszom nie lada frajdę, co widać na załączonych zdjęciach.
Duże zainteresowanie wzbudziły również sale lekcyjne: do nauki
zawodu, do nauczania metodą Montessori czy sportowa ze ścianką
wspinaczkową.
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Kolejną atrakcją, w której uczestniczyliśmy, była dyskoteka szkolna.
Już od samego wejścia ósemkowicze zostali rozpoznani przez
uczniów 102., którzy bawili w naszej szkole na baliku karnawałowym
zorganizowanym dla nich przez Klub Ośmiu. Serdecznym
powitaniom, a później pląsom, nie było końca. Niespiesznie
opuszczaliśmy dyskotekę, ale chcieliśmy też zobaczyć, jak na boisku
szkolnym bawią się młodsze dzieci. I tu było ciekawie – zajęcia
z pierwszej pomocy prowadzone przez strażaków czy „produkcja”
gigantycznych balonów mydlanych to tylko niektóre z atrakcji, które
mogliśmy zobaczyć tego dnia.
Dyrekcji, nauczycielom i uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych nr 102
dziękujemy za zaproszenie. Ten Dzień Dziecka zostanie na długo
w naszej pamięci.
W tym miejscu kieruję serdeczne podziękowania dla wolontariuszy
Klubu Ośmiu za kolejny rok Waszych wspaniałych działań,
zaangażowanie i pracę na rzecz potrzebujących. Dziękuję♥ Dziękuję
też całej społeczności VIII LO za wspieranie naszych akcji.
Uczniów zainteresowanych wolontariatem zapraszam od września
roku szkolnego 2017/18 na spotkania Klubu Ośmiu.

Opiekun szkolnego wolontariatu, Dorota Koźlik
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26.04.2017 | VIII LO

14. edycja Dnia przedsiębiorczości –
podsumowanie
Czternasta edycja Dnia przedsiębiorczości
za nami. 26 kwietnia 2017 r. uczniowie
naszej szkoły mieli możliwość skorzystania
z udziału w tym ogólnopolskim programie
organizowanym
przez
Fundację
Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Dla niezorientowanych krótko przybliżę
istotę projektu. Uczniowie odbywają
jednodniową wizytę – praktykę zawodową
w wybranym przez siebie miejscu pracy.
W tym czasie mają możliwość
zweryfikowania
swoich
wyobrażeń
o wymarzonym zawodzie oraz bliższych
i dalszych planach edukacyjnych, a także
pozyskania informacji o wykształceniu,
umiejętnościach czy predyspozycjach
niezbędnych
do
wykonywania
określonego zawodu.
W tym roku w Dniu przedsiębiorczości
w VIII LO wzięło udział wielu uczniów.
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Kilkoro przesłało swoje prace do I etapu Ogólnopolskiego Konkursu
„Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”.
Decyzją komisji szkolnej w składzie: Aleksandra Radziszewska
i Dorota Koźlik – koordynatorek projektu Dzień przedsiębiorczości
w VIII LO, do II etapu konkursu zakwalifikowały się: Zuzanna Kornet
kl. I G, Sandra Sowa kl. II G, Wiktoria Nogalska kl. I D. Wyniki II etapu
konkursu nie są jeszcze znane.
Po przeczytaniu prac konkursowych uczniów nasuwa się
stwierdzenie, iż uczestnicy programu zgadzają się z opinią
organizatorów, że: „Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu
przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi
edukacyjnej i zawodowej”. Oto kilka wypowiedzi uczestników
konkursu „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje
zawodowe?”:
Zuzanna Kornet kl. I G
„Znalezienie odpowiedniej pracy, w której będziemy się czuć jak
w drugim domu, jest jednym z największych wyzwań w życiu. Praca musi
sprawiać nam przyjemność, być po części naszą pasją, dzięki czemu sami
powinniśmy motywować siebie do dalszego samokształcenia. Niektórzy
mówią, że praca nie jest dla nich, że odliczają godziny do weekendu, a ja
nie chcę być taką osobą. Wiele lat spędziłam i spędzę, ucząc się w szkole
lub studiując niekoniecznie zawsze interesujące mnie przedmioty
i zagadnienia. Chcę, by w przyszłości skutki mojej pracy wprawiały mnie
samą w zadowolenie. Jestem świadoma swoich pragnień i marzeń, dzięki
czemu postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce.
Zatrzymajmy się na chwilę w tym momencie. Dostałam świetną okazję
zobaczenia swojej przyszłości, lecz niestety, najprościej w świecie
z lenistwa, za późno podałam zgłoszenie do swojej wymarzonej pracy –
menadżera hotelu, a plany „o czytaniu przyszłości” musiałam zostawić
na za rok. W tym momencie moje losy potoczyły się dość dziwną ścieżka,
bo wylądowałam w przedszkolu (...) Nie zdawałam sobie sprawy, jakimi
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kwotami zarządza sekretariat przedszkola, ile miesięcznie pieniędzy jest
przeznaczanych na jedzenie, dowiedziałam się o opłatach za wodę czy
prąd. Właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, jaką odpowiedzialność
ponosiłabym jako menadżer hotelu. Wszystko byłoby na „mojej głowie”.
Równocześnie zdałam sobie też sprawę, jak bardzo na tym mi zależy i jak
bardzo chcę w przyszłości chodzić do pracy z uśmiechem, nie wiedząc,
jakie wyzwania przyniesie nadchodzący dzień”.

Sandra Sowa kl. II G
„26 kwietnia 2017 roku w ramach ogólnopolskiego projektu “Dzień
Przedsiębiorczości” odbyłam kilkugodzinną praktykę w Obwodzie
Ochronnym Wielkopolskiego Parku Narodowego. Miałam przyjemność
uczestniczyć w czynnościach pracownika na stanowisku leśniczego, pod
czujnym okiem Pana Marka Słowikowskiego, leśniczego obwodu Jeziory.
Praca leśniczego odbywa się przede wszystkim w terenie. Las to
fascynujące miejsce. Dzięki Dniowi przedsiębiorczości miałam okazję
zwiedzić jedną ze szkółek leśnych w WPN-ie (...) Praca leśniczego zrobiła
na mnie duże wrażenie. Utwierdziłam się w przekonaniu, że jest to
wymarzony dla mnie zawód, ponieważ uwielbiam spędzać czas blisko
natury i poznawać jej tajemnice. Niestresujący charakter pracy sprawił,
że z przyjemnością wzięłabym udział w praktykach jeszcze raz”.

Wiktoria Nogalska kl. I D
Każdy człowiek w dzieciństwie stawiał sobie cele, snuł marzenia
i zadawał pytania. Jednym z nich na pewno było - „Kim chciałbym zostać
w przyszłości?”. Wtedy odpowiedź wydawała się banalnie prosta – „Kim
tylko zechcę!” Jednak z biegiem lat coraz trudniej udzielić jest nam
natychmiastowej odpowiedzi na to pytanie. Większość młodych ludzi ma
wiele dylematów, a decyzje trzeba podejmować przecież tak wcześnie
(...) Wybór padł na klasę o profilu biologiczno-chemicznym, gdyż
zaczęłam brać pod uwagę studia medyczne.
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Zawód lekarza od zawsze wydawał mi się imponujący i fascynujący, lecz
zdawałam sobie sprawę, że to także wielka odpowiedzialność. Nie
wiedziałam, czy byłabym gotowa podjąć się pracy, w której w moich
rękach spoczywałoby ludzkie życie. Idealną okazją sprawdzenia siebie był
Dzień przedsiębiorczości, który nagłaśniano w mojej szkole. Bez chwili
zastanowienia wybrałam miejsce pracy – szpital (...) Wreszcie nadszedł
dzień, w którym miałam uczestniczyć w od dawna wyczekiwanym Dniu
przedsiębiorczości. Dokładnie o godzinie 8.00 przekroczyłam próg
Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, gdzie przywitała mnie bardzo
sympatyczna Pani Anestezjolog. Pierwszym etapem było oprowadzenie
mnie po oddziale i opowiedzenie o pracy anestezjologa. Miałam również
możliwość zobaczenia na własne oczy profesjonalnego sprzętu
monitorującego funkcje życiowe pacjentów przebywających na Oddziale
Intensywnej Opieki Medycznej (...) Podsumowując, mogę stwierdzić, że
Dzień przedsiębiorczości zdecydowanie wpłynął na moje decyzje
zawodowe. Taka szansa zmotywowała mnie jeszcze bardziej do walki
o marzenia. Teraz wiem, że moim celem i powołaniem jest pomoc
potrzebującym i ratowanie ludzkiego życia”.

Najbliższy Dzień przedsiębiorczości za rok. Warto już teraz
zarezerwować sobie miejsce na wymarzoną praktykę zawodową.
Zachęcam.

Dorota Koźlik
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2016-2017 | VIII LO
Tegoroczny sezon okazał się dla naszych koszykarzy niezwykle udany.
Rekordowo długa runda zasadnicza nie sprawiła naszym
zawodnikom najmniejszych trudności, zakończenie tej części
rozgrywek bilansem 9-1 poskutkowało pewnym awansem do fazy
play-off. W finałowej czwórce licealni koszykarze kontynuowali swoją
drogę do mistrzostwa, rozgrywając trzy zacięte i niezwykle
emocjonujące spotkania, pokonując Licuem św. Marii Magdaleny
oraz X Liceum Ogólnokształcące i ulegając różnicą 2 punktów przy
wyniku 56-58 z VI Liceum Ogólnokształcącym. Brak perfekcyjnego
bilansu 3-0 nie przekreślił marzeń o złocie. „Ósemka” jako drużyna
z najlepszym bilansem punktowym została ogłoszona mistrzem
Poznania, a nasi zawodnicy dumnie i w pełni zasłużenie stanęli na
najwyższym stopniu podium.
Skład drużyny:
4 - Witold Gajewski
5 – Paweł Lewicki
6 – Jakub Woltman
7 – Marek Moryl – MVP finałów
8 – Hubert Ziembicki
9 – Jędrzej Kowal
11 – Jędrzej Gracz
14 – Tomasz Grzesiak – MVP finałów
15 – Nikodem Bukowiecki
34 – Jurek Meissner
Trener: Eugeniusz Skrzypczak

Witold Gajewski
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