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Wstęp 

 

Pierwszy numer „Ośmiornicy” w roku szkolnym 2014-2015. Roku wielkich zmian, 

bowiem oprócz siedziby „ósemki” zmieniła się formuła matur. Zmodyfikowany został 

egzamin ustny z języka polskiego, zmiany dotyczą też wyboru przedmiotów na poziome 

rozszerzonym - ale to już wszyscy wiedzą. Może i  zmiany te budzą trochę obaw  

w niespokojnych umysłach maturzystów, ale przecież żadna matura ósemkowiczom nie 

jest straszna - to matura boi się nas! Cała redakcja ( w końcu maturzyści) od początku 

trzyma kciuki za wszystkich trzecioklasistów, pamiętajcie, by nie zatracać się zupełnie 

w nauce, by mieć czas na przyjemności, by czytać lektury, bo to przecież odprężenie, 

i oczywiście wspólnie śledzić życie szkoły wraz z „Ośmiornicą” . Jak co roku zachęcamy 

wszystkich nie tylko do czytania gazetki, ale do jej współtworzenia! Czytajcie, piszcie, 

rysujcie - po prostu twórzcie, ósemkowicze! Wiemy, że nas nie zawiedziecie, bo choć 

wszystko w siedzibie przy Cegielskiego jest nowe - Wy pozostaliście tacy sami, 

pracowici, sumienni i chętni do współpracy. Bo przecież zmienił się tylko budynek, 

a Duch Adama nadal krąży korytarzami szkoły. (Zapewne najczęściej przesiaduje w auli, 

wpatrując się w żyrandol, w - jak to P.dyrektor określił:  „ nie w stylu rokoko, ani 

barokowym, lecz po prostu naszym – ósemkowym”). 

W numerze tym oprócz relacji z wydarzeń szkolnych znajdziecie też pracę, która zajęła 

pierwsze miejsce ( w kategorii: „ mój wzorzec polszczyzny” ) w ubiegłorocznym 

konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Języka Ojczystego. Nie może też zabrnąć 

życzeń dla wszystkich z okazji najważniejszego święta szkolnego - Dnia Komisji 

Edukacji Narodowej.  

Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom szkoły i Wam, Koleżanki i Koledzy, życzymy 

radości w każdym dniu, wzajemnej życzliwości i cierpliwości, zdrowia, zapału do pracy, 

dystansu do życia, samorealizacji i spełniania w każdej dziedzinie. 

Szczęśliwego nowego roku szkolnego! 

 
Spis Treści 

1. Wydarzenia   str.   3 - 13 

2. Twórczość    str. 13 - 17 
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Miejska inauguracja roku szkolnego 

w ósemce! 

 

W tym roku 1 września był wyjątkowo 

szczególnym dniem dla naszej szkoły, 

nie dosyć że rozpoczął się NOWY rok 

szkolny w NOWYM BUDYNKU, to 

również nasza szkoła miała zaszczyt 

wzięcia udziału w Miejskiej Inauguracji 

Roku Szkolnego. Uczestniczyły w nim 3 

pierwsze klasy: 1C, 1F, oraz 1G. Chwilę 

przez rozpoczęciem przed aulą szkolną 

zbierała się coraz to liczniejsza grupka 

pierwszaków, których ciekawscy 

dziennikarze poznańskich gazet 

wypytywali o pierwsze wrażenia. 

Reakcje uczniów były oczywiście 

pozytywne.

 
Na uroczystość przybyło wiele ważnych 

osobistości naszego miasta – także Pan 

prezydent Ryszard Grobelny, który 

wygłosił krótkie przemówienie. 

Przypomniał w nim wydarzenia z 1 

września 1939 roku, a także nawiązał do 

dzisiejszych czasów - „Dzisiaj,  

1 września, są w Europie młodzi ludzie , 

którzy nie mogą rozpocząć nauki 

w szkole.”- mówił, odnosząc się do 

wojny na wschodzie Ukrainy. 

 
Głos zabrał także dyrektor – Pan Marek 

Grefling. Przybliżył nieco nowym 

uczniom, czym jest „duch ósemki”, 

który mimo nowej siedziby wciąż jest 

obecny w szkole. w końcu nauczyciele 

i uczniowie są wciąż ci sami, nie licząc 

oczywiście pierwszaków. Oprócz tego ze 

„starej” szkoły przywieziony został 

zabytkowy żyrandol, kamień z tablicą 

poświęconą Adamowi Mickiewiczowi 

oraz płaskorzeźba poety, a także 

popiersie założyciela szkoły – ks. 

Czesława Piotrowskiego. „Zrobiliśmy 

to, aby uczniowie i nauczyciele mieli 

świadomość, że są u siebie. Być może 

pozwoli to nam odtworzyć ducha 

ósemki.” - mówił Pan dyrektor. 

 
Dzięki klasie 2c mieliśmy też okazję 

podziwiać część artystyczną,. w krótkim 

przedstawieniu poznaliśmy historię 

naszej szkoły, która sięga aż lat 20. XX 

wieku. Mogliśmy też poznać prawdziwą 

przyczynę zmiany siedziby szkoły 

(mowa tutaj oczywiście o napadzie 

piratów, choć niektórzy upierają się 

nadal przy smoku). Wysłuchaliśmy także 

wspaniałego wykonania piosenki „I see 

fire” z filmu „Hobbit” w wykonaniu   

2 uczniów z naszej szkoły. 

 
Takie rozpoczęcie roku szkolnego 

niewątpliwie na długo zapadnie 

w pamięć uczniów naszej szkoły. 

Weronika z kasy 1F 

Wydarzenia : Miejska inauguracja roku szkolnego w ósemce 
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Memoramus 

 

 Stefan Żeromski napisał: „Kto 

zmaga się ze światem, zginąć musi 

w czasie, by żyć w wieczności”. Myślę, 

że cytat ten doskonale oddaje idee XIV 

Międzynarodowego Marszu Żywej 

Pamięci Polskiego Sybiru,  który w tym 

roku odbył się  12 września i w  którym 

miałam zaszczyt uczestniczyć. Nasze 

liceum, jak co roku, wraz 

z stowarzyszeniem Memoramus, udało 

się do Białegostoku, by oddać cześć 

polskim Sybirakom. Podróż rozpoczęła 

się 9 września; sześć uczennic  pod 

opieką Pani profesor Anety 

Cierechowicz wyruszyło w drogę.

  Pierwszym przystankiem był 

Płock i Muzeum Mazowieckie, gdzie 

zapoznałyśmy się z historią miasta oraz 

miałyśmy okazję obejrzeć imponującą 

galerię polskich artystów sztuki art deco.  

Był to tylko przedsmak tego, co nas 

czekało w kolejnych dniach.  

Zwiedzałyśmy bowiem nie tylko 

Białystok, ale również okoliczne wioski. 

Miałyśmy okazję poznać historię języka 

esperanto,  który został stworzony, by 

pojednać ludzi, by język nie był kością 

niezgody, by wielokulturowość mogła 

współistnieć. Było to doskonałym 

wstępem do dalszego poznawania  

Podlasia, ponieważ  zwiedzałyśmy tam 

nie tylko kościoły katolickie, ale również 

cerkwie, synagogę i meczet.  Już samo 

nagromadzenie tych świątyń na tak 

małym obszarze świadczy 

o różnorodności regionu. Chrześcijanie – 

katolicy i prawosławni oraz tatarscy 

muzułmanie nie tylko żyją obok siebie 

i się tolerują, lecz również przyjaźnią 

i szanują.  Doskonałym przykładem jest 

małżeństwo naszego przewodnika po 

meczecie - muzułmanina  

z chrześcijanką - panią, która prowadzi  

Jurtę Tatarską, w której zjadłyśmy 

przepyszną słodką bułkę z cynamonem - 

tradycyjne danie tatarskie. Nie wiem, 

czy należy szukać punktów wspólnych, 

pisząc o wspomnianych świątyniach, bo 

jest nimi na pewno to, że są poświęcone 

zawsze jednemu Bogu, bowiem 

wszystkie te religie są monoteistyczne, 

lub to, że zarówno w meczecie, jak 

i w cerkwi kobiety i mężczyźni modlą 

się oddzielnie. Czy lepiej skupić się na  

różnicach, np. skromnym, wręcz 

ascetycznym, wystroju synagogi, 

a bogatym w przepych i połyskującym 

złotem wnętrzu cerkwi. Myślę, że 

właśnie te różnice, przetykane 

podobieństwami, sprawiają, że mimo 

innego postrzegania i sposobu 

oddawania czci Bogu, zawsze 

w świątyni  czuje się mistyczny nastrój, 

echa modlitw i biskość Boga, i to 

właśnie sprawia, że religie te mogą ze 

sobą współistnieć.  Zwiedzałyśmy 

również Pałac Branickich o wspaniałym 

wystroju wnętrz oraz Muzeum 

Medycyny, gdzie znajdowały się 

preparaty zanurzone w formalinie oraz 

sprzęty medyczne z ubiegłego wieku. 

Wydarzenia : XIV Międzynarodowy Marsz Pamięci Polskiego Sybiru 
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Byłyśmy też w  Pałacu Ślubów, który 

znajduje się w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Białymstoku. Wnętrze 

tego miejsca było przeurocze, ściany  

pokryte malowidłami w stylu rokoko, 

zatem zewsząd otaczały nas urocze 

kwiatuszki, pulchne aniołeczki, dorodne 

kiście owoców. Może troszkę to 

kiczowate, troszkę przesłodzone, ale 

któż nie chciałby brać ślubu w miejscu 

niczym z bajki - nic więc dziwnego, że 

w samym mieście, jak i w okolicznych 

wioskach, często napotykaliśmy młode 

pary, pozujące do sesji ślubnej.

 
  Jednak najważniejszy był ostatni 

dzień - dzień XIV Międzynarodowego 

Marszu Żywej Pamięci Polskiego 

Sybiru.  Przed południem poszliśmy na 

cmentarz zapalić znicze poległym 

żołnierzom, następnie udaliśmy się pod 

pomnik poległych, skąd 

pobłogosławiono uczestników Marszu 

w trzech obrządkach: prawosławnym, 

rzymskokatolickim i greckokatolickim.

 Następnie prezes Związku Sybiraków 

wygłosił przemówienie inaugurujące 

Marsz. Wspominał w nim, jak ważna 

jest pamięć o poległych, jak istotne jest 

to, by mówić i rozpowszechnić historię 

Sybiraków; ich cierpienie, ofiarność 

i bohaterstwo.  Po tych słowach 

udaliśmy się na godzinny marsz;  

szliśmy wraz innymi szkołami, zarówno 

z innych województw, jak i z Litwy, 

dołączyli do nas mieszkańcy 

Białegostoku, a prym wiodły rodziny 

Sybiraków. Każda grupa niosła 

transparent informujący o tym, kogo 

reprezentuje, np.  Stowarzyszenie 

Współpracy ze Wschodem Memoramus. 

  Marsz zakończył się przy kościele, 

w którym odbyła się msza, ludzie 

modlili się za poległych na Syberii. 

Można było też zwiedzać Muzeum 

Sybiraka, gdzie zgromadzone były 

pamiątki po osóbach przebywających na 

Syberii, np. pluszowy miś, ubranko dla 

niemowlęcia uszyte z resztek materiału, 

zardzewiałe guziki,  różaniec wykonany 

z chleba. Przedmioty te opowiadały 

niejednokrotnie straszną historię walki; 

o życie, przetrwanie, o własne dzieci, 

o wiarę. Oglądając je, próbowałam sobie 

wyobrazić, co przeżywali ich 

właściciele, każdą jednostkową historię, 

Wydarzenia : XIV Międzynarodowy Marsz Pamięci Polskiego Sybiru 
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składającą się na ogół z bólu, cierpienia 

i walki oraz bohaterstwa. 

Naszą podróż zwieńczył „Hymn 

Sybiraków” w wykonaniu białostockiej 

orkiestry. Pieśń o Sybirakach; 

patetyczna, pełna pasji, nadziei i wiary 

oraz dumy - i tak właśnie zapamiętam 

tych ludzi, jako bohaterów, 

zasługujących na naszą pamięć 

i szacunek. 

Aleksandra Sobiech 

 

W dniach 9-12 września 

uczestniczyliśmy wraz ze 

Stowarzyszeniem Memoramus w XIV 

Międzynarodowym Marszu Pamięci 

Polskiego Sybiru, odbywającym się w 

Białymstoku.  Wyjazd ten był dla nas 

okazją, by dowiedzieć się więcej o 

historii polskiego Sybiru, a także 

zapoznać się z kulturą i tradycjami 

Podlasia.   

Zakwaterowani byliśmy w akademiku 

Politechniki Białostockiej, właściwie w 

samym centrum miasta, co oczywiście 

stanowiło doskonałą okazję do 

wycieczek. Zwiedziliśmy Muzeum 

Historii Medycyny i Farmacji, Centrum 

Ludwika Zamenhoffa, twórcy języka 

esperanto, oraz przepiękny Pałac 

Branickich, będący pamiątką po Janie 

Klemensie Branickim, XVIII-wiecznym 

magnacie i hetmanie wielkim koronnym, 

który zasłużył się dla rozwoju 

infrastruktury Białegostoku.  

Dni upłynęły nam na zwiedzaniu 

okolicznych miejscowości, takich jak 

Tykocin, w którym zachowała się 

oryginalna synagoga żydowska z XVII 

wieku, czy Supraśl, w którym mieści się 

wspaniała cerkiew Zwiastowania. Obie 

te budowle, zresztą tak jak wiele innych 

na terenie woj. podlaskiego, sięgają 

historią do XV/XVI wieku, kiedy zostały 

zbudowane po raz pierwszy, a potem 

działały nieprzerwanie aż do XX wieku i 

nadejścia I i II wojny światowej. Do 

dzisiaj w regionie Podlasia istnieje wiele 

wspólnot religijnych, a ich wyznawcy 

żyją ze sobą w zgodzie. (Poznaniakom 

może się to wydawać nierealne, ale, jak 

przekonywał nas przewodnik po 

meczecie w Kruszynianach, należy 

rozważyć chociażby głębokie zalety 

płynące z obchodzenia świąt trzech 

religii w ciągu roku). 

Ostatniego dnia uczestniczyliśmy 

w Międzynarodowym Marszu Żywej 

Pamięci Polskiego Sybiru. 

Wyruszyliśmy spod placu Katyńskiego, 

gdzie przewodniczący Związku 

Sybiraków wygłosił przemówienie 

inaugurujące marsz, w którym przybliżył 

historię polskiego Sybiru. Potem 

przeszliśmy do kościoła na mszę za 

Sybiraków, ich rodziny oraz tych, którzy 

z Syberii nie wrócili. W podziemiach 

kościoła mieści się Muzeum Sybiraków, 

zawierające rozmaite pamiątki z życia 

codziennego, dokumenty, a także mapy, 

pokazujące miejsca zsyłek ludności.

 
Nie bardzo wiem, jak opisać to 

osobom, które nie mają pojęcia, czym 

jest polski Sybir. Nie wiem, czy 

potraficie sobie wyobrazić, jak 

wstrząsające może być oglądanie 

dokumentów repatriacyjnych, listów, 

zeszytów czy zabawek.  Albo map, na 

których miejsca zsyłki aż świecą się od 

czerwonych szpilek. Albo czasopism, w 

których wciąż zamieszczane są 

ogłoszenia z serii „Poszukuję kontaktu 

z…/Proszę o informacje o

Wydarzenia : XIV Międzynarodowy Marsz Pamięci Polskiego Sybiru 
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osobie(ach) na zdjęciu”. Może 

poprzestanę na tym i pozwolę wam 

dopowiedzieć sobie całą resztę.  

Oczywiście, nie cała wycieczka była 

pasmem tak odbierających mowę 

widoków, ale zdecydowanie była 

przeżyciem, które otwiera oczy. 

Chociażby z tego powodu warto wybrać 

się dla odmiany we wschodnie regiony 

ki.  

A jak już tam będziecie, znajdźcie pięć 

minut i zapalcie pod pomnikiem znicz.  

Marta Jabłońska 

 

Wydarzenia : XIV Międzynarodowy Marsz Pamięci Polskiego Sybiru 
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75 rocznica powstania Polskiego 

Państwa Podziemnego 

Pan dyrektor Marek Grefling, P.prof. 

Eligiusz Szczepaniak z chórem oraz 

grupa uczniów pod opieką P.prof. Anety 

Cierechowicz uczestniczyli 26 września 

2014 roku w obchodach 75. rocznicy 

powstania Polskiego Państwa 

Podziemnego. Część artystyczna 

przygotowana przez młodzież naszego 

liceum spotkała się z uznaniem 

kombatantów i emocjonalnym odbiorem 

widzów. Marita Pietrzak w bardzo 

ekspresywny sposób wykonała  wiersz 

Mieczysława Ubysza "Ostatni 

komunikat", a Magdalena Ludwiczak 

rewelacyjnie zaśpiewała a'capella dwa 

utwory: "Ten kraj" Jana Pietrzaka oraz 

"Piosenkę" K. K. Baczyńskiego. 

 Marta Jabłońska, Maria Naklicka i 

Paulina Siejakowska oraz Jan Kanty 

Mikosz stworzyli równie doskonałe 

interpretacje tekstów o wydźwięku 

patriotycznym. Pani por. Maria 

Krzyżańska, członek zarządu Okręgu 

Wielkopolska Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej, osobiście 

podziękowała młodym artystom za 

wkład włożony w przygotowanie 

uroczystości. 

 

 

 

Wydarzenia :75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego 
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OTRZĘSINY w VIII LO 

 

19 września br. w naszej szkole miało 

miejsce ważne wydarzenie dla 

pierwszoklasistów: CHRZEST 

PIERWSZAKÓW. Organizatorem 

imprezy była klasa II D 

z wychowawczynią P. prof. Dorotą 

Koźlik -  ubiegłoroczni  zwycięzcy 

„Dnia Kota”. 

Tegoroczne otrzęsiny odbyły się pod 

hasłem: „DZIECI - KWIATY” 

i nawoływały do hippisowskich idei  

WOLNOŚCI, POKOJU, JEDNOŚCI 

i MIŁOŚCI. 

W to wyjątkowe, piątkowe popołudnie 

uczniowie VIII LO wcielili się 

w hippisów. Nasza szkoła stała się nagle 

bardzo radosna i kolorowa, bo taką 

chcielibyśmy ją widzieć... Zarówno 

bohaterowie popołudnia jak 

i organizatorzy przyszli ubrani w barwne 

stroje w stylu hippi, zapewne nierzadko 

zapożyczone z szaf rodziców

. 

Tradycyjnie było dużo dobrej zabawy 

i śmiechu, a także okazji do lepszego, 

wzajemnego poznania klas. Było  

 

 

składanie przyrzeczenia i pasowanie 

pierwszoklasistów na pełnoprawnych 

uczniów  VIII LO, którego dokonała 

Pani dyrektor Danuta Kin. 

 Ale zanim to nastąpiło, pierwsze klasy 

rywalizowały o miano najlepszej, tj. 

najbardziej zgranej oraz sprawnej 

fizycznie klasy. Uczniowie mieli 

możliwość sprawdzenia się w takich 

konkurencjach jak np.: „Najlepiej 

wystylizowana klasa”, „Tor przeszkód” 

„Jaka to melodia”, „Malowanie kota ”, 

„Liczenie schodów” czy „Zbiórka karmy 

dla kotów ze schroniska”.

Wydarzenia :Dzień Kota 
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Oczywiście, jak w każdej rywalizacji, 

ktoś był lepszy, ktoś był gorszy... ale 

najważniejsze, że wszyscy bawili się 

świetnie i wyglądali jak prawdziwi 

hippisi  

 
Najwięcej punktów w ww. 

konkurencjach zdobyła klasa i C i to ona 

zajęła i miejsce w rywalizacji. Nagrodą 

dla zwycięzcy były: wielka paczka 

cukierków (jak nakazuje tradycja, 

poczęstowani zostali wszyscy 

uczestnicy), dyplom oraz puchar 

z symbolicznym pluszowym kotkiem. 

 
Klasie gratulujemy i przypominamy, że 

jedną z nagród jest zaszczyt organizacji 

Chrztu Pierwszoklasistów w przyszłym 

roku szkolnym. Pozostałym klasom 

dziękujemy za niezwykłą wolę walki 

i wspólną zabawę :) 

Nad Otrzęsinami czuwała 

i relacjonowała dla Was 

wychowawczyni klasy II D 

Dorota Koźlik 

 

Wydarzenia :Dzień Kota 
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„Dzień Kota, czyli jak cofnąć się 

w czasie w jeden wieczór”  

 

 Dnia 19 września bieżącego roku 

w godzinach wieczornych w murach 

naszej szlachetnej szkoły – VIII LO 

odbyły się chrzciny nowo przybyłych 

pierwszoklasistów, okrzyknięte mianem 

Dnia Kota. Nazwa ta wzięła się od 

szczytnej, charytatywnej działalności, 

jaką jest zbiórka karmy dla kotów. Ten, 

kto zebrał najwięcej karmy, stawał się 

jednocześnie zwycięzcą pierwszej 

konkurencji w międzyklasowej 

rywalizacji. Walka jednak na tym etapie 

dopiero się rozpoczynała. 

 
 Klasy pierwsze współzawo-

dniczyły w wielu rozmaitych, 

kreatywnych konkurencjach, 

stworzonych przez drugoklasistów 

z klasy ekonomicznej. Pomimo że ich 

profil wskazuje dość jednoznacznie na 

oszczędność, nie szczędzili pracy ani 

środków finansowych po to, aby 

wywołać masę szczerych uśmiechów nie 

tylko wśród pierwszaków, ale i wśród 

pozostałych osób uczestniczących. 

Wracając jednak do konkurencji, można 

śmiało stwierdzić, iż były niezwykle 

zróżnicowane: począwszy od 

standardowego toru przeszkód, 

skończywszy na niewiarygodnie ohydnej 

miksturze putinowskiej oraz rysowaniu 

kota–hippisa ustami. 

Po zakończeniu wszystkich konkurencji 

zabawa nabrała jeszcze szybszego 

tempa. Klasa 2D zorganizowała krótką 

muzyczno–taneczną imprezę, bardzo 

podobną do „integracyjnej dyskoteki”. 

Nie wiadomo jednak, czy została ona 

stworzona dla bawiących się na 

parkiecie hippisów, czy dla loży 

jurorskiej, podliczającej w tym czasie 

punkty. 

 
 Batalia między klasami okazała 

się bardzo zacięta i wyrównana, jednak 

zwycięzca mógł być tylko jeden, a nim 

ogłoszono klasę fizyczną – 1C. Podium 

dopełniły klasa ekonomiczna (1G) oraz 

biologiczno – chemiczna (1F). Jednakże 

nie wyniki były najważniejsze, lecz 

świetna zabawa w doborowym 

towarzystwie, integracja międzyklasowa 

oraz szczytny cel, jakim jest poprawa 

standardów życia biednych, 

opuszczonych kotów.  

Aleksander Brunsch 

Wydarzenia :Dzień Kota 
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Koci Punkt Widzenia 

 

My, młodzi, inteligentni i przebojowi, 

tak się nam przynajmniej zdawało do 

czasu, gdy przekroczyliśmy próg tej 

szkoły, 19 września zostaliśmy poddani 

próbie. Trudnej, aczkolwiek zabawnej 

próbie. Starsi koledzy puścili wodze 

fantazji. 

 
Czekała na nas masa atrakcji: 

spożywanie mikstury ósemkowej siły, 

której receptura zależy tylko od tego, co 

akurat było pod ręką, propagowanie 

„ideologii gender”, co pozwoliło 

niektórym chłopakom poczuć urok 

noszenia sukienek czy wreszcie 

dokonanie rzeczy niemożliwej, czyli 

policzenie wszystkich schodów 

czających się w szkolnych zakamarkach. 

To tylko kilka z wielu zadań, z którymi 

musieliśmy się zmierzyć.  

Dzień Kota miał jeden cel - przygotować 

pierwszaków do ciężkiego życia w 8 LO 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Max Tschuschke 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wyznania Kota 

 

byłem małym koteczkiem 

opijałem się mleczkiem 

żyłem w nieświadomości 

w radości błogości 

chodziłem własnymi ścieżkami 

drogami i dróżkami 

co dzień myszy łapałem 

miauczałem kiedy chciałem 

goniłem za słońca promyczkiem  

czasem pływałem strumyczkiem 

próbowałem wszystkiego 

nie bałem się niczego 

żyłem pełnią życia 

a potem… 

 

potem przyszła Ósemka 

i zaczęła się udręka 

wszystko dobre przeminęło 

nowe życie się zaczęło 

 

dziś już nie jestem koteczkiem 

nie opijam się już mleczkiem 

mam pełnię świadomości 

nie ma tu miejsca na radości 

chodzę wytyczonymi ścieżkami 

nigdy ciemnymi drogami 

mówię gdy mi pozwolą 

ich wola moją wolą 

 

nie wygląda to kolorowo 

ale jeszcze będzie czadowo 

zobaczycie… 

Filemon, Ic 

Wydarzenia :Dzień Kota 
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Tydzień Informatyki 

Dnia 17 września odbył się wykład  

inaugurujący kolejny rok projektu IKA 

(Informatyczna Klasa Akademicka) we 

współpracy z Politechniką 

Poznańską. Wykład poprowadził dr inż. 

Szymon Wąsik, pracownik tejże uczelni, 

absolwent VIII LO. Dotyczył on 

programowania równoległego, a zatem 

rozwiązywania problemów 

o stosunkowo dużej złożoności w sposób 

zoptymalizowany. Poruszony został 

m.in. klasyczny problem z dziedziny 

algorytmiki – problem 8 hetmanów. 

Zagadnienia przedstawione na wykładzie 

z  całą pewnością rozbudziły 

zainteresowanie wielu uczniów 

i uzupełniły wiedzę szkolną, mimo że 

było to dopiero pierwsze spotkanie 

w tym roku szkolnym. Bieżący rok jest 

wyjątkowy dla wszystkich informatyków 

w VIII LO, bowiem właśnie mija 25 lat, 

odkąd odbyła się w naszej szkole 

pierwsza lekcja informatyki. z tej okazji 

na tegoroczny Tydzień Informatyki 

zostało zaproszonych wielu  znanych 

i cenionych gości, którzy poprowadzą 

wykłady dla uczniów klas IKA. Wśród 

nich pojawią dawni nauczyciele 

informatyki z VIII LO, którzy 

współtworzyli klasy informatyczne 

i dzięki którym nasza szkoła jako jedna 

z pierwszych w kraju posiadała 

doskonale wyposażone pracownie 

informatyczne, a także nauczyciele 

akademiccy, absolwenci klas 

informatycznych w naszej szkole. 

Historia informatyki w oczach 

nauczyciela VIII LO P.prof. Dariusza 

Kessela dostępna jest na stronie szkoły. 

Wszystkich bardzo gorąco zachęcamy 

do lektury. 

Piotr Jaworski 

Wydarzenia :Tydzień Informatyki 
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Mój wzorzec polszczyzny 

Język  wraz z upływem  

czasu ewoluuje, to normalny i 

niezbędny proces. Ale czy aby na 

pewno? Czy proces zachodzący 

obecnie w  języku  polskim  nie 

byłoby stosowniej  nazwać 

stagnacją, wręcz regresją? Bowiem 

w dobie Internetu i mass mediów ( 

no, właśnie mass mediów, a nie 

mediów publicznych) piękno 

naszego języka ojczystego jest 

gdzieś zatracane. Zewsząd 

zasypywany jest zapożyczeniami, 

anglicyzmami, czy dziwnymi 

skrótowcami, złożeniami, 

eponimami i akronimami, bądź 

neologizmami, za którymi często 

trudno nadążyć. Indoktrynowani 

przez media, czy chcący się 

upodobnić do szarej internetowej 

masy, w szczególności młodzi, 

ludzie zatracają  wzorce językowe, 

bądź w ogóle ich nie obierają. 

Młodzież ślepo podąża za „modą”, 

pisze swym ubogim słownikiem o 

rzeczach, o których nie ma pojęcia 

- byleby tylko pozostawić po sobie 

ślad w świecie słit foci z rąsi, 

komciów , lajków czy podpisów w 

stylu jestę humanistą. Można by 

zatem wysnuć wniosek, ze  język 

Internetu jest swoistym i 

odrębnym bytem, który niestety 

zaczyna przesiąkać do świata 

niewirtualnego, a wzorce językowe 

w rozmowach codziennych są 

czerpane własne z  owych mediów. 

A przecież to my, młodzi ludzie, 

tworzymy nasz język ojczysty i to 

na nasze barki spadnie dbanie o 

jego piękno. Dlatego tak ważne 

jest, by nie zatracić się w 

naśladownictwie, by umieć 

wyłuskać  tylko to, co przydatne i 

dobre, i nie zapomnieć o tradycji 

języka. Dlatego też posiadanie 

wzorca językowego jest tak ważne, 

wręcz niezbędne, aby móc 

prawidłowo posługiwać się  tym 

cudownym narzędziem.  

Dla mnie wzorcem językowym od 

zawsze była moja mama - filolog 

języka polskiego, od wielu lat 

pracująca  w zawodzie 

nauczyciela. Jest  autorytetem 

dlatego, że  to ona od 

najmłodszych moich lat uczyła 

mnie  wszystkiego, co związane z 

językiem. To ona nauczyła mnie 

mówić, konstruować słowa i 

składać je w logiczne zdania, by 

umieć wyrazić swoje potrzeby i 

myśli. Podjęła się żmudnej pracy, 

czyli  nauki pisania nieskorego do 

tego rodzaju zabawy dziecka. Jako 

pierwsza pokazała mi cudowny 

świat słów, kreowaną przez nie 

rzeczywistość, do której zawsze 

można uciec. Wprowadziła mnie w 

zawiłe meandry poezji i prozy. 

Pokazała kunszt Wielkich 

Mistrzów pióra i to, co kryje się w 

słowach ich dzieł, jak wiele 

mądrości w sobą niosą zapisane 

tam treści. Dzięki niej mogłam 

poznać takich geniuszów 

językowych, jak profesor Miodek, 

profesor Zgółkowa czy profesor 

Bralczyk. Ukazała, że słowa mają 

potężną moc, siłę sprawczą, są 

wyrazicielami nas samych, dzięki 

odpowiednio dobranym frazom 

można sprawić, że ktoś poczuje się 

szczęśliwy, ale też i zranić 

drugiego człowieka bardziej niż

Twórczość 



15 

 

przemocą fizyczną.  Dzięki 

niej zrozumiałam, iż sposób, w jaki 

używamy języka polskiego, nas 

definiuje. Sposób wyrażania się, 

dobór słów, ich odpowiednia 

fonetyka jest nie tylko wizytówką 

człowieka, to, jak mówimy, jest 

odpowiednie do tego, w jaki sposób 

inni ludzie,  współrozmówcy i 

słuchacze, nas odbiorą, ile do nich 

dotrze  z przekazywanego przez nas 

komunikatu.  Mama przez swoją 

determinację nie pozwoliła, by język 

ojczysty został zunifikowany, 

przeszedł w tak zwany ponglisz. 

Dzięki temu staram się 

wykorzystywać bogactwo  naszego 

języka ojczystego, bo mając do 

dyspozycji tak wielki zasób 

pięknych słów, byłoby zgoła rzeczą 

straszną ograniczać się  w jego 

stosowaniu i nauce. Zauważa się 

bowiem ogromne zubożenie języka 

polskiego (zwłaszcza mówionego), 

słowa polskie często zastępowane są  

przez wyrazy z języków obcych, 

kolokwializmy i potocyzmy, 

zlewające się w jedno i używane na 

co dzień. Krzewienie poprawnej 

polszczyzny zaczyna być niczym 

przysłowiowa walka z wiatrakami, 

wśród ogólnego braku staranności i 

apatii językowej. Poprawność 

wyrażania się jest teraz jedynie 

akcentowana przez specjalistów, bo 

jeśli ktoś w dobrej intencji poprawi 

kogoś innego, jest uznawany za 

natarczywego i niekulturalnego. Ale 

nikt sobie nie zada pytania, czy 

kaleczenie języka nie jest jeszcze 

bardziej impertynenckie. Oddającym  

to założenie mógłby być  

frazeologizm „Czym skorupka za 

młodu nasiąknie, tym na starość 

trąci”, bowiem to nabyte w młodości 

wszelkie przyzwyczajenia  i wiedza 

decydują o późniejszym  rozwoju . 

Dbajmy więc, by miało się co 

rozwijać. Jeśli od początku 

wyniesiemy język polski na 

piedestał, pozwoli to może 

zatrzymać europejską unifikację 

kultury, zachować odrębność, 

wyjątkowość, polskość.  

 Ktoś kiedyś powiedział, że „dbamy 

o to, co kochamy, kochamy to, co 

znamy, znamy to, czego nas 

nauczono.”  Dziękuję  Ci więc,  

mamo, za to, że codziennie mnie 

uczysz, dzięki temu pokochałam 

język polski i będę starała się o niego 

dbać, najlepiej jak potrafię. 

 

 

Aleksandra Sobiech 

Twórczość 
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Nostaligiczne wsponienia    vs   Nowa rzeczywistość 
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Humor: 

 

W tym numerze wyjątkowo zamiast humoru z lekcji serwujemy dozę rozrywki w postaci 

nieco ironicznych, odrobinę sarkastycznych wypowiedzi pierwszaków o „ósemce”.  

 
Instrukcja obsługi VIII LO im. Adama Mickiewicza: 

1. Przyjdź na lekcje! 

2. Przeżyj! 

3. Wróć do domu! 

4. Naucz się!! 

5. Zacznij od p. nr 1!!! 

Wojtas ,IF 

 

Inwokacja do ,,ósemki” 

 

Ósemko! Szkoło moja! Ty jesteś jak świątynia, 

Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, 

Kto choć raz przekroczył progi twoje.  

Dziś wysokość twą w całej ozdobie 

Widzę i opisuję, bo windą jechać nie mogę. 

Panno Święta, co nas od jedynek chronisz, 

Ty sprawiasz, że w ,,ósemce” czasu nie trwonisz. 

Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną 

Do tych schodów licznych, do tych klas farbą pachnących, 

Szeroko na czterech piętrach rozciągnionych, 

Gdzie z panieńskim rumieńcem nauczyciel mówi ,,Siadaj, pała!”, 

A świadectwo przepasane jakby wstęgą, 

Biało-czerwoną, jest nie z rzadka okupione mordęgą. 

I choć patronem naszym Adam, 

Humany mówią ,,Ja spadam”. 

Igor Dudkiewicz  

 
Ósemkowy Mount Everest 

 

Mimo że szkoła słynie ze ścisłych umysłów, teraz również dba o kondycję fizyczną swoich 

uczniów. Ósemkowicze w szkole wspinają się nie tylko w sensie dosłownym, ale także 

zdobywają szczyty wiedzy i umiejętności. Schody (a może raczej stopnie) wiedzy bywają 

wyzwaniami – z których od lat słynie nasza szkoła. Czy to recepta na ósmy cud świata? 

A. ,IF 

 

Humor 
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Wchodząc na OŚMIOtysięcznik 

 

Z tego, co mówią podania ludowe, wynika, że jednym z pierwszych skojarzeń ze słowem 

„ósemka” są u byłych absolwentów schody. Każda klasa zapewne stara się je policzyć, 

pierwszacy robili to obowiązkowo w ramach Dnia Kota. i choć każdy otrzymał inny 

wynik, pewne jest, że schodów jest wiele. 

 Każdy z nas wielokrotnie w ciągu dnia wędruje między salami. Przyjmijmy, że 

statystyczny uczeń pokonuje różnice 10. pięter w górę i drugich dziesięć w dół. Wspólnie 

przebywamy znacznie więcej. Przeprowadźmy małe obliczenie. Przyjmując: 30 uczniów 

w klasie × 7 klas na poziom × 3 poziomy ×10 pięter × 4m (na piętro), otrzymujemy 25 

200 m różnicy wysokości. Codziennie więc wszyscy uczniowie wspinają się prawie 

trzykrotnie na wysokość Mount Everestu. 

 Co więcej, plan lekcji jest naszym planem treningowym. Gdy na przykład 

w piątek moja klasa pokonuje jedynie kilka pięter, to we wtorek kursuje trzykrotnie 

między parterem a czwartym piętrem. Harmonogram ćwiczeń jest specjalnie tak ułożony, 

aby po wyczerpującym wf-ie wbiegać pędem na samą górę, gdyż wspomaga to krążenie 

i poprawia kondycję fizyczną. 

 Schody są przecież czymś więcej niż tylko marnym ciągiem komunikacyjnym. 

Mogą być doskonałym miejscem do zjedzenia śniadania – długą drogę trzeba sobie 

wszak jakoś umilić. 

 Uwaga jednak; budynek nasz cierpieć może na miażdżycę. Uczniowie upodobali 

sobie bowiem siedzenie grupami na kolejnych stopniach i jak złogi cholesterolu zwężają 

światło naczyń krwionośnych naszego jakże szacownego gmachu. Łatwo może się on 

nabawić nadciśnienia tętniczego (korytarzowego), gdy tłumy krwinek (uczniów) próbują 

jakoś przejść przez taki zator. Budynek nasz to już ponadstuletni staruszek – w jego 

wieku takie przypadłości byłyby zdecydowanie niewskazane.  

 Pozostaje jeszcze kwestia windy, która urzeka niczym zakazany owoc. Kusi 

mechanicznym urokiem, luksusem i tajemniczym lustrem, w którym spogląda się w głąb 

własnej duszy (co jednak nie przeszkadza uczniom robić sobie w nim zdjęcia – 

widocznie głąb duszy nie utrwala się na „kliszy” smartfona). Nie dajcie się jednak uwieść 

– winda jest jak rosiczka. Gdy się doń wejdzie – wtedy chaps! - zdradziecko zamyka 

drzwi i nie wypuszcza. Trawi wówczas psychikę uwięzionego, który powoli zaczyna 

żałować swej decyzji. Gdy już podejmie mocne postanowienie o nieużywaniu windy do 

końca swoich szkolnych dni, potwór ulega perswazji negocjatorów (najczęściej ukrytych 

pod postacią techników), którzy dają jej do zrozumienia, że ofiara jest jednak niestrawna 

i należy ją wypuścić. Miejcie się więc na baczności! 

 Pamiętajcie! Schody wyszczuplają, integrują i poprawiają kondycję. w ciągu roku 

szkolnego każdy z was pokonuje w etapach drogę od podnóża na OŚMIOtysięcznik. 

Czyż dla tak doniosłego celu nie warto przejść codziennie tych marnych kilku pięter? 

       Michał Budzisz  

Humor 
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