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Wstęp
Już koniec grudnia, a za oknem późna jesień albo przedwiośnie. 

Tymczasem Święta tuż tuż. Może jeszcze doczekamy się odrobiny 
śniegu, choćby  symbolicznie. W oczekiwaniu na gwiazdkę proponuje-
my lekturę „Ośmiornicy”, m.in. upamiętniającej najważniejsze wydarze-
nia z życia szkoły i takie, w  których brali udział nasi uczniowie poza jej 
murami, w tym Dzień Patrona, sąd  nad stanem wojennym, mikołajki, 
osiągnięcia sportowe. Jest też spora doza  humoru szkolnego. 

Redakcja pragnie też złożyć serdeczne życzenia Dyrekcji, Nauczy-
cielom,  innym Pracownikom szkoły, Koleżankom i Kolegom – niech 
Boże Narodzenie  zagości nie tylko w naszych domach, ale i w naszych 
sercach, i niech owocuje  przez następny rok. Być może to ostatnie 
Święta przy Głogowskiej 92… 

Do siego roku!
redakcja
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Wydarzenia :: Święto Niepodległości 
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11 listopada to ważna data dla 
każdego Polaka, gdyż przypomina 
nam o odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku po 123. 
latach od rozbiorów dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję. Święto 
obchodzone jest w całym kraju, lecz 
najważniejsze obchody odbywają 
się w Warszawie na placu Józefa 
Piłsudskiego przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza.  

W naszej ósemce nie zapomina-
my o tak ważnym dniu, tak więc co 
roku przypominamy uczniom o na-
szych dzielnych przodkach, dzięki 
którym możemy cieszyć się wol-
nością. W tym roku zorganizowano 
ciekawe przedstawienie o dwóch 
drogach Polski do odzyskania nie-
podległości- drodze przez walkę 
zbrojną oraz przez kulturę i pracę 
organiczną. Ósemkowicze opowie-
dzieli o poświęceniu, zaangażo-
waniu i odwadze Polaków, którzy 
często ryzykowali życiem, płacili ży-
ciem, walcząc o swój kraj. Pouczają-
cy wykład połączony był z ciekawym 
wystąpieniem znanych postaci z hi-
storii, np. Fryderyka Chopina, który 
przy okazji pięknie przygrywał na 
pianinie. Jednak największe wraże-
nie wywołało wystąpienie Józefa Pił-
sudskiego (w tej roli nasz szanowny 
Pan Profesor Juliusz Kaczanowski), 
który przemówił do narodu tak jak 
przed laty.  

Święto Niepodległości
Na uwagę i pochwałę zasługuje 

pomysł multimedialnego ukazania 
tych różnych dróg do wolności, któ-
re tak naprawdę miały wspólny cel.  

Moim zdaniem, bardzo ważne 
jest celebrowanie rocznic wydarzeń 
uczących młode pokolenie historii. 
Niewątpliwie, uczniowie stanęli na 
wysokości zadania i pokazali, że 11 
listopada jest dla nich wyjątkowym 
dniem. Udowodnili, że pomimo wie-
lu zainteresowań, nie przysypiali na 
lekcjach historii, kiedy to mogliśmy 
posłuchać o odrodzeniu Polski.  

Podziękowania należą się rów-
nież chórowi szkoły pod dyrygenturą 
Pana Profesora Eligiusza Szczepa-
niaka, który zadbał o oprawę mu-
zyczną. Śpiewane pieśni były wyra-
zem patriotyzmu i radości Polaków 
w dniu ich zwycięstwa. Całość nad-
zorowały Panie prof. A. Radziszew-
ska i A. Generowicz.  

Myślę, że ósemkowe przedsta-
wienie w skrócie przypomniało 
uczniom znaczący dzień w historii 
naszego kraju. Każdy z nas mógł 
powtórzyć najważniejsze daty  i wy-
darzenia tego okresu i zdać sobie 
sprawę, że jest to najważniejsze 
święto narodowe. Jak powiedział 
Pan dyrektor M. Grefling – gdyby 
nie wysiłek tych, którym wolność 
zawdzięczamy, bylibyśmy dzisiaj 
Niemcami, Rosjanami, ale na pew-
no nie Polakami.

Maja  Michalak

Wydarzenia



Wydarzenia :: „Enigma” 

W czwartek, 10 listopada br., 
w Collegium Iuridicum Novum 
otwarto wystawę pod tytułem „Enig-
ma. Odszyfrować zwycięstwo”. Od 
początku ekspozycja przedstawia-
jąca losy polskich kryptologów oraz 
historię złamania najważniejszego 
szyfru II wojny światowej cieszyła 
się wielkim zainteresowaniem.

W rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości wystawę 
mógł oglądać każdy, kto tylko chciał. 
Skorzystało z tej możliwości wie-
lu poznaniaków. Kolejka chętnych 
sięgała daleko, a jednak nikt nie 
rezygnował, tylko czekał cierpliwie. 
Nastroje czekających poprawiało 
stoisko przed samą wystawą, gdzie 
rozdawane były gazetki z komiksem 
o deszyfrantach, wydane przez 
„Gazetę Wyborczą”, oraz tłumacze-
nia wszystkich dwudziestu dwóch 
tablic wystawy. Dodatkową atrakcją 
stały się drewniane kostki. Każ-
dy ze zwiedzających miał szansę 
taką kostkę ułożyć, a jeśli mu się to 
udało – mógł ją zatrzymać. 
Oprócz tablic do dyspozycji

wystawiono także maszynę szyfru-
jącą.

Następnego dnia w tym samym 
miejscu odbył się konkurs drużyno-
wy dla licealistów. Zawodnicy wy-
słuchali wykładu na temat różnych 
metod szyfrowania, po czym roz-
wiązywali zadania. Wszyscy młodzi 
miłośnicy matematyki, informatyki, 
a przede wszystkim kryptografii byli 
zachwyceni.

Oglądanie wystawy upamięt-
niającej wybitnych kryptografów 
z Poznania to niewątpliwie jedna 
z ciekawszych propozycji spędzenia 
popołudnia w inny sposób niż za-
zwyczaj. Zwłaszcza że taka wizyta 
nic nie kosztowała, a została poka-
zana w dniu, w którym wszyscy mieli 
wolny czas. Historia Jerzego Różyc-
kiego, Henryka Zygalskiego i Maria-
na Rejewskiego powinna być znana 
każdemu mieszkańcowi Poznania. 
Autorzy wystawy postanowili jednak 
pokazać ją nie tylko w Polsce, ale 
i za granicą. Dzięki temu każdy mógł 
podziwiać świetnie przygotowaną 
ekspozycję, a chętnych było wielu.

Katarzyna Doroszewska
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„Enigma”



Wydarzenia :: Dzień Patrona 

5

24 listopada 2011 r. odbyła się 
w naszej szkole uroczystość z oka-
zji Dnia Patrona. Była ona związa-
na ze 156. rocznicą śmierci Adama 
Mickiewicza przypadającą na dzień 
26 listopada 2011. Przed uroczy-
stością uczniowie naszej szkoły 
złożyli kwiaty pod pomnikiem jej 
patrona na placu Mickiewicza, pod 
obeliskiem przed szkołą i na grobie 
księdza Czesława Piotrowskiego, 
założyciela naszej szkoły. 

Z okazji Dnia Patrona odbył się 
konkurs na najlepszy bigos. W skład 
komisji oceniającej przygotowane 
przez klasy wyroby kulinarne wcho-
dzili: Pan dyr. Marek Grefling, Pan 
prof. Juliusz Kaczanowski, przed-
stawiciel samorządu szkolnego 
oraz przedstawiciel klasy 2G, która 
przygotowywała uroczystość. Za 
najlepszy uznano bigos klasy 2D.

Podczas uroczystości w auli 
szkoły ogłoszono wyniki konkursu 
recytatorskiego i konkursu na me-
lorecytację. Pierwszy z nich wy-
grała Anna Borowska z klasy 2E. 
W drugim zwyciężyli ex aequo Maja 
Nadzieja z klasy 3B i Patryk Rejs 
z klasy 3C. Podczas uroczystości 
uczestnicy konkursów przedstawili 
swoje recytacje i melorecytacje tek-
stów Wieszcza. 

Z Dniem Patrona związany jest 
także konkurs „O laur Mickiewicza”, 
w którym uczniowie prezentują 
swoje utwory poetyckie, prozator-
skie, a także prace plastyczne - 
w różnych technikach; w tym roku 
związane one były z architekturą 
Poznania. 

Na uwagę zasługuje nie tylko 
udział młodzieży w uroczystości 
i konkursach, ale także umiejętne 
zaakcentowanie tego najważniej-
szego święta szkolnego odpowied-
nim ubiorem. Tylko nieliczni mieli 
z tym problem.

Maciej Uniejewski

Dzień Patrona



Wydarzenia :: Inauguracja wystawy 

Stosunki polsko - niemieckie 
nigdy nie były tak dobre jak teraz. 
Wieloletnie wojny nie wpływały do-
brze na przyjaźń między narodami. 
Dopiero po roku 1989 mogły się 
odrodzić dyplomatyczne kontakty 
bez pośrednictwa i wpływu Związ-
ku Radzieckiego. Niemalże w tym 
samym czasie współpracę nawią-
zały też szkoły: VIII LO w Poznaniu 
oraz Gustav Heinemann Schule. 
Już w 1996 roku dzięki pracy na-
uczycieli z Polski i Niemiec powsta-
ła wystawa obrazująca stosunki 
polsko - niemieckie do lat dziewięć-
dziesiątych, prezentowana w dwu-
dziestu trzech miastach w obu kra-
jach. Jednak z uwagi na niezwykle 
ważne wydarzenia końca XX wieku 
zdecydowano się na powtórną edy-
cję tablic. 

Po kilku miesiącach wytężo-
nej pracy osób zaangażowanych 
w projekt 12 grudnia 2011 roku 
w Wyższej Szkole Nauk Humani-
stycznych i Dziennikarstwa odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie wystawy 
pod hasłem „Polacy i Niemcy – bliż-
si sobie niż sądzimy”. W roku 1995 
przewodził temu wydarzeniu Wła-
dysław Bartoszewski, natomiast 
tym razem przemówienia wygłosili 
główni organizatorzy – dyrektor VIII 
LO im. Adama Mickiewicza, dyrek-
tor Gustav Heinemann Schule oraz 
przedstawiciel Samorządu Woje-
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Inauguracja wystawy

wództwa Wielkopolskiego. Po kolei 
mówili o idei upamiętnienia naj-
ważniejszych wydarzeń z dziejów 
Polski i Niemiec, o pracy włożonej 
w projekt oraz o stosunkach Polski 
i Niemiec. Po przemówieniach dwaj 
uczniowie VIII LO odegrali słynny 
polonez z filmu „Pan Tadeusz”. Po 
występie zakończono część ofi-
cjalną i zaproszono wszystkich do 
obejrzenia wystawy, a także na po-
częstunek. 

Zorganizowanie takiego wyda-
rzenia potwierdza tylko tezę, że 
tak naprawdę Polacy i Niemcy nie 
są „odwiecznymi wrogami”, a teraz 
ich współpraca jest nie tylko możli-
wa, ale i przynosi wspaniałe efekty. 
Sama wystawa nie tylko może ode-
grać ważną rolę w procesie edukacji 
młodych ludzi, ale także udowadnia 
wielu Polakom i Niemcom, jak wiele 
ich łączy. Mimo wręcz wrogich sto-
sunków w przeszłości, dziś może-
my razem stworzyć coś wspaniałe-
go. Warto obejrzeć tę wystawę, by 
przekonać się o tym, jak naprawdę 
bliskie są sobie te narody.

Katarzyna Doroszewska
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najpierw nieprzychylnie, lecz nie 
uzasadnił swej decyzji. Prośba 
o ponowne rozpatrzenie wniosku 
przyniosła pożądany efekt, wywo-
łując zarazem śmiech wśród części 
widowni. Najbardziej rozemocjono-
waną osobą okazał się sam „wyklu-
czony”, bowiem siedział na piętrze 
sali, tuż obok mnie, a do składu 
sędziowskiego nawet nie należał. 
Dowodzi to tego, że ani uczniowie 
V LO, ani VIII LO nie wiedzieli, kogo 
właściwie ów wniosek dotyczył. 
Podczas pierwszej części rozprawy 
można było dostrzec jeszcze klika 
przykładów niekompetencji sądu, 
tudzież jego zbyt impulsywnych 
zachowań. Prokuratura użyła dość 
celnych argumentów dotyczących 
bezpośredniej niezgodności wpro-
wadzenia stanu wojennego z obo-
wiązującą ówcześnie konstytucją 
i konfliktem Związku Sowieckiego 
z Afganistanem, co miało wyklu-
czać ewentualny atak na Polskę. 
Obrona stwierdziła, że groźba 
agresji była realna, bowiem woj-
ska radzieckie stacjonowały blisko 
granicy z Polską. Zagrożeniem 
wewnętrznym były bezpośrednio 
liczne strajki, groźba głodu, wielo-
miliardowe malwersacje. Następ-
nie oskarżyciele powołali się na 
niezgodność wprowadzenia stanu 
wojennego (podczas obrad Sej-
mu) z konstytucją. Ich przeciwnicy 
stwierdzili jednak, że uzasadnio-
nym jest działać na granicy prawa

Sąd nad stanem wojennym

13 grudnia br. minęło 30 lat od 
wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego. Z tej okazji zarów-
no w Poznaniu jak i reszcie kraju 
zorganizowano wiele spotkań mu 
poświęconych i akcji z nim zwią-
zanych. Jedną z nich była rozpra-
wa sądowa, w której organizację 
włączyła się wielkopolska „Solidar-
ność” i trzy licea ogólnokształcące: 
piątka, szóstka i ósemka. Repre-
zentanci szkół odegrali rolę kolejno 
obrońców, oskarżycieli i sędziów. 
Sama rozprawa była poprzedzona 
przemarszem z aresztu śledczego 
przy ul. Młyńskiej grupy niosącej ta-
bliczki, na których widniały twarze 
przedstawicieli Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego pod budy-
nek sądu. Sprawę rozpatrzono w sali 
nr 100, tej samej, w której sądze-
ni byli uczestnicy Czerwca 1956 r.

Już na samym początku roz-
prawy na sali nie brakowało emo-
cji. Obrona zażądała wykluczenia 
ze składu sędziowskiego jednego 
z ósemkowiczów (za rzekome pu-
bliczne wypowiadanie się o wyniku 
procesu), na co sąd zareagował 
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lub nawet poza nim, jeżeli sytuacja 
tego wymaga. Obie strony spierały 
się również w kwestii uwłaczania 
godności człowieka, zaprzepasz-
czenia szansy na lepszą pozycję 
międzynarodową Polski i jej rozwo-
ju gospodarczego. Nie chcę zagłę-
biać się w szczegóły, lecz muszę 
tutaj z pewnością dodać, że po-
mimo znacznie trudniejszej sytu-
acji obrońców poradzili sobie oni 
bardzo dobrze. Niewątpliwie prze-
wyższyli swoich przeciwników pod 
względem retoryki i trafnego formu-
łowania wypowiedzi na poczekaniu. 
Uczniowie szóstki byli też bardzo 
dobrze przygotowani pod wzglę-
dem merytorycznym, ale nie potra-
fili zabiegać o uwagę, brakowało im 
charyzmy. Reprezentanci wszyst-
kich trzech szkół nie ustrzegli się 
błędów logicznych, czasem stoso-
wali kolokwializmy, odwoływali się 
do nieweryfikowalnych twierdzeń. 
Ponadto składowi sędziowskiemu 
zarzucano czasami stronniczość 
i błędne reakcje na wnioski obydwu 
stron, a w wyroku końcowym powo-
łanie się na dwa argumenty, których 
nie przytoczyła żadna ze stron. Po-
mimo tych niedoskonałości całość 
wypadła nadspodziewanie profe-
sjonalnie, chwilami można było na-
wet zapomnieć, że to nie prawdzi-
wy proces.

Pragnę poruszyć też kwestię 
podejścia uczestników, widowni 
i osób postronnych do tego wyda-
rzenia. Zacznę od skomentowania 
zachowania niektórych uczniów, 
szczególnie z liceum o najniższym 
numerze, których postawa była 
więcej niż niestosowna. Widzowie 
ci reagowali oklaskami, krzykami, 
buczeniem i gwizdami na bieżące 
wypowiedzi, znacząco utrudniając 
przebieg procesu.  Pomimo wielo-
krotnych próśb ze strony składu sę-
dziowskiego i opiekunów nie potra-
fili zachowywać się adekwatnie do 
sytuacji, w której się znajdują, aż do 
chwili ogłoszenia wyroku, podczas 
którego wszyscy zachowali pełną 
powagę i absolutną ciszę. Wycho-
dząc z owej sali sądowej, która, 
nawiasem mówiąc, była przestron-
nym i nowoczesnym obiektem, nie 
sposób było nie dostrzec opakowań 
po jedzeniu, odcisków butów na 
białym murku, który znajdował się 
na górnym poziomie sali. W prze-
ciwieństwie do widzów, uczestnicy 
wywarli na mnie bardzo pozytywne 
wrażenie swoim podejściem do sy-
tuacji i omawianych spraw. Pomi-
mo toczenia nierzadko zażartych 
sporów, przez większość czasu 
zachowywali oni kulturę osobistą, 
a podczas przerw byli życzliwi dla 
siebie nawzajem. Obecne w sądzie 
media przeprowadzały z nimi wy-
wiady, w których praktycznie wszy-
scy wypowiadali się dobrze o całej 
akcji. Przysłuchując się ich wypo-
wiedziom, można było usłyszeć, że 
przygotowanie się do dyskusji wy-
magało skorzystania z dużej ilości 
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źródeł historycznych, przez co wie-
le osób nie tylko rozwinęło swoją 
wiedzę, lecz także zmieniło swój 
pogląd na wydarzenia z tamtego 
okresu.

Ostatecznie sąd w swym wyroku 
uznał wprowadzenie stanu wojen-
nego za zbrodnię i stwierdził, że 
był on winnym ograniczenia praw 
obywatelskich, zaprzepaszczenia 
możliwości rozwoju państwa pol-

skiego. Z decyzji sądu byli nieza-
dowoleni obrońcy, których część 
dowodów została odrzucona ze 
względu na brak wiarygodności, 
brak formy pisemnej i oparcie się 
na przypuszczeniach i demagogii.

Całe wydarzenie na pewno za-
padnie w pamięć wszystkich obec-
nych na sali rozpraw na długie 
lata. Była to nie tylko szansa roz-
szerzenia naszych wiadomości hi-
storycznych, ale także prawniczo-
-sądowniczych, szansa spojrzenia 
na wydarzenia z okresu pomiędzy 
1981-83 r. z innej perspektywy niż 
gazetowo-lekcyjna. Dla niektórych 
proces ten był unikatową możliwo-
ścią wykazania się talentem orator-
skim i wiedzą. Ja zaś postrzegam 
go szczególnie jako wcielenie w ży-
cie idei nauki poprzez działanie.

Jakub Kuderski

Mikołajki (?) w ósemce

Dnia 8.12.2011 z okazji mikołajek 
odbyło się w naszej szkole przed-
stawienie pt. „Anomia”. Aktorzy 
biorący w nim udział włożyli w przy-
gotowania wiele wysiłku, jednak 
nie wszyscy mieli okazję zobaczyć 
(i usłyszeć) efekty ich pracy. Jako że 
scena znajdowała się na poziomie 
widowni, osoby siedzące w ostat-
nich rzędach nie widziały przed-
stawienia. Dodatkowo ze względu 
na problemy z nagłośnieniem (na 
początku przedstawienia mikrofony 

nie działały poprawnie) wiele osób 
nie słyszało, co mówili aktorzy. Nie-
stety, spowodowało to ich całkowity 
brak zainteresowania sztuką wysta-
wioną przez grupę Proscenium.  

Przed przedstawieniem został 
wyświetlony film dotyczący chorób 
psychicznych. Myślę, że było to cie-
kawe wprowadzenie w akcję sztuki, 
a sam film był na pewno bardzo in-
teresujący.
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Sztuka zaczęła się od sceny, 
w której przedstawiona była suto 
zakrapiana impreza. Od pewne-
go czasu butelka jest bardzo waż-
nym rekwizytem w prawie każdym 
przedstawieniu szkolnym. Czy na-
prawdę wokół niej powinna się krę-
cić fabuła? Myślę, że powinna ona 
być najwyżej dodatkowym elemen-
tem, zresztą nieobowiązkowym, 
a nie wstępem do akcji.  

Samo przedstawienie było cie-
kawe, ale nie wiązało się zbyt moc-
no z tematyką mikołajek. Mimo 
problemów technicznych, jakie 
wystąpiły w czasie przedstawienia, 
uważam, że aktorom i wszystkim, 
którzy razem z nimi pracowali przy 
przygotowywaniu sztuki należą się 
uznanie i duże brawa za włożony 
w nie trud.

Maciej Uniejewski

Osiągnięcia sportowe 2011-2012

Licealiada
Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegach 
indywidualnych

Dystans 100m dziewcząt
III m. Joanna Furmaniak IIIa

Dystans 100m chłopców
II m. Konrad Janiszewski II d

Dystans 800m dziewcząt
I m. Marcelina Rosińska I g
III m. Weronika Środa I f

Dystans 1500m chłopców
II m. Michał Klupp III b
Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1. do 3. reprezentowali Poznań w konkursie wojewódzkim. Niestety, żaden nasz 
reprezentant nie zdołał zająć miejsca na podium w kolejnym etapie zawodów.

Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej 
Dziewcząt
III m. naszej reprezentacji:

Aleksandra Kobus II a
Weronika Kaczmarek II a
Agnieszka Superczyńska III b
Magdalena Szmyt III f
Agnieszka Szmyt III a
Agata Nowakowska II e
Zuzanna Fiedusiewicz III g
Agata Wasiak III g
Marcelina Bródka III d
Katarzyna Galla I b
Małgorzata Skwierzyńska III f
Marika Trzcielińska III f
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Agnieszka Andrysiak III b
Paulina Mrowińska II e

Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej na 
boisku

I m. naszej reprezentacji:
Iwo Toporski III f (kapitan) – zdobył wyróżnienie dla najlepszego zawodnika turnieju
Michał Ryster II c – zdobył wyróżnienie dla najlepszego bramkarza turnieju
Jakub Nowak III c
Mateusz Ledzianowski II a
Konrad Janiszewski II d
Tomasz Węcławek I d
Wojciech Nowaczyk III g
Jakub Myszkowski II g
Piotr Stawiński I g
Mikołaj Cierechowicz III d

Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej
Reprezentacja zwyciężyła w swojej grupie i awansowała do następnego etapu.

Agnieszka Superczyńska III b – kapitan
Agnieszka Andrysiak III b
Paulina Mrowińska II e
Ida Bukalska I f
Maria Janas II f
Lidia Szafraniec II e
Agata Nowakowska II e
Danuta Mikołajczak II f
Aleksandra Ulińska II b
Marika Trzcielińska III f
Aleksandra Chęcińska II f

Mecze w grupie:
VIII LO 2:0 ZS Mech.
IV LO 2:0 ZS Mech.
VIII LO 2:0 IV LO

Szkolne ligi sportowe
Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt Niezrzeszonych

Nasza reprezentacja zajęła II miejsce w grupie i awansowała do półfinałów.
Agnieszka Superczyńska III b – kapitan
Agnieszka Andrysiak III b
Paulina Mrowińska II e
Ida Bukalska I f
Maria Janas II f
Lidia Szafraniec II e
Agata Nowakowska II e
Danuta Mikołajczak II f
Aleksandra Ulińska II b
Marika Trzcielińska III f
Aleksandra Chęcińska II f

Mecze rozegrane w grupie przez VIII LO:
VIII LO 3:0 III LO
VIII LO 3:0 X LO
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VI LO 3:2 VIII LO
VIII LO 3:1 ZS Mech

Rewanże:
ZS Mech 0:3 VIII LO
III LO 1:3 VIII LO
X LO 1:3 VIII LO
VIII LO 1:3 VI LO

Liga Szkół Ponadgimnazjalnych Miasta Poznania w Halowej 
Piłce Nożnej Chłopców  w Kategorii „Open”
Zwycięstwo w trudnej grupie, w pierwszym etapie rozgrywek i awans do następnego.

Iwo Toporski III f (kapitan)
Michał Ryster II c
Jakub Nowak III c
Mateusz Ledzianowski II a
Konrad Janiszewski II d
Tomasz Węcławek I d
Wojciech Nowaczyk III g
Jakub Myszkowski II g
Piotr Stawiński I g
Mikołaj Cierechowicz III d

Mistrzostwa Poznania w Koszykówce Ulicznej – „Streetball”
Dziewczęta
III m. naszej reprezentacji:

Agata Nowakowska III e
Zuzanna Fiedosewicz III g
Marcelina Bródka III d

Chłopcy
I m. naszej reprezentacji:

Konrad Matusiak II c
Jakub Rózga III a
Piotr Opiela II b

III Europejskie Spotkane Młodzieży
Turniej Piłki Siatkowej
III m. naszej reprezentacji

Agnieszka Superczyńska III b
Agnieszka Andrysiak III b
Marika Trzcielińska III f
Paulina Mrowińska II e
Jan Pawlak II b
Michał Silski II b
Łukasz Gierszal II b
Gaweł Olszeski III b

Turniej Tenisa Stołowego – drużynowo
I m. naszej reprezentacji

Marcin Grotowski II f
Jakub Piątek I b
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Marek Grzesiak I e
Marek Ignaszak II f

Mistrzostwa Europy Juniorów w Taekwondo
II m. zajęła Maja Molska II f

Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Bieg na orientację
III m. Katarzyna Galle I b

Poznańskie Drużynowe Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tenisie Stołowym

II m. naszej reprezentacji
Marcin Grotowski II f
Jakub Piątek I b
Marek Grzesiak I e
Marek Ignaszak II f

Indywidualne Mistrzostwa Poznania w Szachach
V m. Marek Rychlewski II c
VII m. Adam Knobel II c

Siatkarki VIII LO
30 listopada, po dwóch niezwy-

kle trudnych meczach z Zespołem 
Szkół Mechanicznych oraz IV LO 
i dwukrotnej wygranej 2:0 w se-
tach, dziewczyny zapewniły sobie 
awans do kolejnego etapu Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, w których na 
pewno spotkają się z reprezentacją 
XI LO. Drugi przeciwnik jest jeszcze 
nieznany.

Po wyczerpującym meczu 
z dziewczynami z VI LO rozegra-
nym 2 grudnia w naszej szkole, po-
mimo przegranej 1:3, dziewczęta 
umocniły swoją pozycję vice lidera 
grupy C i w półfinałach Szkolnej 
Ligi Piłki Siatkowej spotkają się 

z liderem grupy B, czyli najprawdo-
podobniej I LO, popularnie znanym 
„Marcinkiem”.

Naszym dziewczynom życzymy 
powodzenia i mamy nadzieję, że 
kolejne mecze zakończą się wyni-
kiem 3:0 dla nas! Trzymamy kciuki!

A. Ulińska
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Być człowiekiem kulturalnym i porządnym,
W obyczajach biegłym, z zasadami zgodnym

Dla mężczyzny i kobiety
Bardzo ważne te wersety.

 
Wpierw o panach, wbrew logice,
Odkrywamy kulturalne tajemnice.

Niech każdy pan sobie dobrze zapamięta:
Marynarka w pionie zawsze jest zapięta,

A gdy siądziesz, przy spoczynku,
Marynarkę odpiąć możesz, synku.

Całus w rękę nie zaszkodzi,
Ba, nawet tak wypada, tak się godzi.

I pamiętaj, to zniewaga,
gdy pani stoi, a pan siada.

Zawsze schludny, czysty, elegancki,
Dla dam miły, wręcz szarmancki.

Drzwi otwiera, pierwszej wejść pozwala,
Dobrym zachowaniem aż powala.

 
Co do kobiet, nasze ładne,

Wasze stroje muszą być przykładne
I od wieku tu zależy wiele

Czy tyś bóstwo, czy też cielę.
Prócz ważnego też wyglądu

Inne rady są do wglądu.
Za uprzejmość podziękować,

Swej wdzięczności wnet nie chować,
Swoich ulg nie nadużywać.

I swą dumę w ryzach trzymać.
 

Teraz coś dla mężczyzny i kobiety.
Ze stołówkowej etykiety:

Ręce nigdy nie są w dole,
Bo ich miejsce jest na stole.

Nie mlaszcz, nie siorb, jedz powoli.
Tak należy, tak przystoi.

Siedź do końca na obiedzie,
To ci chwałę też przywiedzie.

 
Teraz trochę z innej beczki.

Sięgając do kulturalnej teczki,

Twórczość
Vea victis
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Vea victis

Opowiemy ze dwa słowa,
Jak w rozmowie się zachować.
Wojewódzkiego tu przykładem,

Jak być konwersacyjnym chamem,
Bądź też wzorem dla kontrastu
Można by wymienić kilkunastu.

Pan Materna, Mann i Lis
Pokazują, jak rozmawiać dziś.

Nie przeklinać, psioczyć i obrażać,
Przyjemne warunki rozmowy stwarzać.

 
Być człowiekiem kulturalnym

Jest czymś dzisiaj bardzo ważnym.
Nie być chamem i prostakiem

I do zasad stać okrakiem.

Marcin Zakrzewski

Podły karle
z dziecinną twarzą
skończysz marnie
za strzał w narząd

dwukomorowy

a teraz mów
czym remedium
w świeżą ranę
drugą strzałą

to jak leczyć narkomana
morfiną

gdyby choć matka
trzymała mnie za pięty

nie za odwagę
a Chiron uczył miecza

nie tarczy
gdyby

powróciłem bez tarczy
stoję w cieniu łuku

wzniesionego dla zwycięzcy
a oczy wciąż

przywiązane do Heleny Piotr Domański
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Ziemia żyzna

Posiano
rozgoniono czerwone chmury

co by słońce mocniej grzało przepędzono
(choć nie schwytano) Wrony a wody dostatek
zapewnił lichwiarski niż więc gdzie są plony?!

czy godzi się ziarno tak kiedyś wsławione rzucić
na skalisty grunt gdzie kąkol wiedzie prym? wnet
wiatr zawieje a po nasionach zostaną tylko nasze
łzy niech więc posieją tam gdzie Jaś i Małgosia

ganiali motyle gdzie ziemia jeszcze słyszy
tętent husarii i
wciąż świeży
odcisk kopyt

kasztanki
Bóg Honor i Ojczyzna

Piotr Domański

Wielka gra

Scenariusz przygotowany już od ty-
godnia, słońce wznosi się nad horyzon-
tem. Wyskakuję z łóżka i czym prędzej 
biegnę się przygotować do wyjścia. Nie 
mija piętnaście minut i jestem gotowy 
do drogi. Z plecakiem pełnym ekwipun-
ku, wsiadam na rower i jadę spotkać się 
z Sową.  Przyjaciel czeka w umówio-
nym miejscu, gdy tam docieram. Szyb-
kie przywitanie i ruszamy dalej. Nie ma 
czasu do stracenia, czeka nas wielka 
gra.

Mija godzina podróży, prawie pusty-
mi o tej porze, ulicami Poznania. Prze-
jeżdżamy wiadukt, tym samym pokonu-

jąc granicę miasta. Upływa kolejne pół 
godziny. Kolejny punkt trasy osiągnięty. 
Zbliżamy się do domu Shiry. Wyjeż-
dża nam naprzeciw. Spotykamy się 
na skrzyżowaniu i po krótkim postoju 
jedziemy dalej.

Lawirujemy piaszczystymi uliczka-
mi, po czym opuszczamy miasto. Na 
horyzoncie widać pierwsze drzewa 
lasu, do którego zmierzamy. Ukrywamy 
się w nim przed upalnym słońcem. Ja-
dąc wzdłuż rzeki, znajdujemy dogodne 
miejsce na rozłożenie się. Wyciągam 
z plecaka koc i rozkładam na ziemi, do 
tego dorzucam Nimm 2. Shira wykłada 
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jak zwykle pyszny placek, a Sowa wodę 
jabłkową i ciastka. Nie minęło 10 minut 
i wszystko gotowe. Gracze mają przy 
sobie swój zestaw kości, kartę posta-
ci i przygotowany ołówek. Ja trzymam 
scenariusz, skrót zasad i pod ręką mam 
podręczniki do „Neuroshimy” – posta-
pokaliptycznej gry fabularnej, której ak-
cja rozgrywa się w zniszczonych przez 
wojnę z Molochem Stanach Zjednoczo-
nych oraz inne pomoce. Zaczynamy!

„Idziesz przez pustynię, wraz ze 
swoją pumą Strzałą, słońce chyli się ku 
zachodowi. Ostatnie promyki oświetlają 
skały, które wyrosły niby z podziemi, na 
horyzoncie. Zmysł przetrwania podpo-
wiada Ci, że nocowanie pod otwartym 
niebem w dzisiejszych czasach nie jest 
dobrym pomysłem.” Zwracam się do 
Shiry, po czym tłumaczę Sowie, w jakiej 
znajduje się sytuacji. „Leżysz półprzy-
tomny w jakimś baraku, wyglądającym 
jak lazaret. Oprócz Ciebie znajdują się 
tam jeszcze dwaj pacjenci. Do środka 
wchodzi pielęgniarka i dogląda ranne-
go mężczyznę obok ciebie.”

Shira idzie w kierunku skał, szukać 
schronienia, Sowa pyta, jak się tam 
znalazł i gdzie właściwie jest. Dowiadu-
je się, że zasłabł podczas podróży i ma 
szczęście, że znaleźli go dwaj miesz-
kańcy Wieży – tak ludzie nazwali nie-
wielkie miasteczko, które założyli wokół 
dawnej stacji nadawczej. Mężczyzna 
poczuł zmęczenie i zasnął. Tymczasem 

dziewczyna z każdym krokiem wyraź-
niej widzi kształt wieży radiowej, na tle 
nocnego nieba. W pewnym momencie 
dostrzega trzy postacie obozujące pod 
spróchniałym drzewem. Kiedy podcho-
dzi, dostrzega zniekształcone ludzkie 
rysy, jedna osoba ma trzy ręce, kolejna 
zdaje się mieć parę oczu w nadmiarze. 
Obraz nie pozostawia żadnych wątpli-
wości. To mutanci. Puma cała się naje-
żyła i przygotowała do ataku. Kobieta, 
mimo ciemności, postanawia podejść 
i przyjrzeć się bliżej osobnikom. Naj-
wyższy z grona nosi obdartą, białą ko-
szulę z trójkątnym logiem stacji nadaw-
czej. Jeden nieostrożny ruch, trzask 
łamanej gałęzi i zwraca na siebie uwa-
gę. Mutanci, słysząc niespodziewany 
dźwięk, natychmiast się odwracają. 
Indianka zastyga w miejscu, wpatrując 
się w istoty. Natomiast one zrywają się 

do biegu i uciekają w stronę przeciwną 
do wieży radiowej. Shira nie ma ochoty 
ich gonić, więc przywołuje Strzałę do 
siebie. Nie wie, co się wydarzyło, lecz 
decyduje, że nie będzie wchodzić do 
osady o zmroku. Bliskość cywilizacji 
daje wystarczającą ochronę, więc wo-
jowniczka postanawia ułożyć się do 
snu w pobliskiej jaskini.

Rankiem kieruje się w stronę sta-
cji nadawczej. Mieszkańcy odnoszą 
się do niej niechętnie, lecz proponują 
gościnę. Postanawia napełnić zapasy 
i przy okazji czegoś się dowiedzieć. 
Dorośli nie są skorzy do współpracy, 
lecz po krótkiej zabawie z dziećmi, 
dzięki której zyskuje przychylność 
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miejscowych, dowiaduje się, że wiodą 
spokojne życie. Słyszy historię, iż są po-
tomkami pracowników stacji nadawczej. 
Udało im się uruchomić pompę głębino-
wą, mają szklarnię, więc jedzenia i wody 
jest pod dostatkiem. Jedyny problem to 
hordy mutantów kryjące się po okolicz-
nych wzgórzach i co jakiś czas atakujące 
osadę. Shira miała okazję spotkać grup-
kę poprzedniego dnia.

Pierwszy dzień gościny minął spokoj-
nie. Następnego ranka wojowniczkę bu-
dzi alarm rozbrzmiewający w całej stacji. 
Natychmiast zrywa się i biegnie zoriento-
wać w sytuacji. Nieznośnie boli ją głowa, 
jednak ignoruje to, widząc pędzących 
grupkami mutantów. Sięga po pistolet 
maszynowy i ramię w ramię z mieszkań-
cami broni osady. Kilka serii pomknęło 
w przestrzeń, ścinając niezorganizo-
wanych napastników. Istoty, z daleka 
przypominające ludzi, biegną po otwar-
tym terenie, klucząc między niewielkimi 
skałami, tym samym wystawiając się na 
strzały. Części udaje się przedrzeć przez 
umocnienia. Shira kątem oka dostrzega 
trójkę, która wchodzi do jakiegoś baraku. 
Biegnie za nimi. Sowa obserwujący sy-
tuację przez okno, dostrzegł zagrożenie, 
udał śpiącego, przeklinając brak jakiej-
kolwiek broni. Kiedy mutanci wchodzą 
do lazaretu, początkowo szukają jakichś 
medykamentów. Dwóch zabiera się do 
pakowania, trzeci siłuje się z jednym ran-
nym, który go zaatakował i zabija go. Na-
gle wpada puma, a za nią jej właścicielka 
z pistoletem maszynowym. Dwie krótkie 
serie i grabieżcy padają na posadzkę, 
brocząc krwią z ran po pociskach, trzeci 
leży trzymany przez pumę. Shira podbie-
ga do niego i pyta, dlaczego ich zaata-
kowali. Otrzymuje odpowiedź: „By odzy-
skać nasz dom, który zabrały te mutanty, 
my jesteśmy ludźmi!”. To, co usłyszała, 
oszałamia ją. Puszcza powalonego prze-

ciwnika i pozwala mu wybiec z budyn-
ku. Siada na pustym łóżku i rozmyśla. 
Sowa podchodzi do niej i stanowczo 
stwierdza: „Trzeba się dowiedzieć, 
o co w tym chodzi. Pomożesz mi?”. 
Shira potakuje. Odgłosy walki cichną. 
Niedobitki napastników wycofują się.

Sytuacja uspokoiła się już całkowi-
cie. Gladiator i wojowniczka kierują się 

do dowódcy osady. „Chcemy pomóc 
w walce z mutantami. Możemy coś dla 
was zrobić?”- pyta Sowa, nie owijając 
w bawełnę. Dowiadują się, że podczas 
ataku napastnicy zabrali z osady kilku-
letnią dziewczynkę. Bezzwłocznie zo-
staje zorganizowana grupa, która ma 
ją odbić. Trzech uzbrojonych po zęby 
mężczyzn czeka już przy bramie. Dru-
żyna dołącza do nich i wyruszają.

Pustynię pokonują szybkim truch-
tem. Po godzinie biegu widzą w oddali 
grupę rannych mutantów, wycofują-
cych się z walki. Śledząc ich, o zmroku 
docierają do kanionu, gdzie najpew-
niej ukrywają się wrogowie. Ostrożnie 
wchodzą między skały. Rozglądają 
się, czy nikt ich nie zajdzie od tyłu. 
Sytuację utrudnia mgła, która pojawi-
ła się niespodziewanie. Momentalnie 
mężczyźni z osady giną przeszyci 
bagnetami, a bohaterowie zostają roz-
brojeni. „Pomóżcie nam. My jesteśmy 
ludźmi, nie te dranie, które obecnie 
zamieszkują naszą stację nadawczą.”. 
Słyszą głos i z mgły wyłania się człeko-
kształtna postać z ogonem. „Jak w ta-
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kim razie wytłumaczycie wasz wygląd?” 
- pyta z opanowaniem w głosie Shira. 
Po krótkiej wymianie zdań okazuje się, 
że ci, których dotychczas bohaterowie 
uważali za mutantów, są     w istocie 
potomkami stacji nadawczej. Kilka mie-
sięcy temu wypędziły ich z niej człeko-
kształtne stworzenia, które przestroiły 
wieżę. Obecnie mutuje ludzi mieszka-
jących w pobliżu. Stąd ból głowy Shiry 
i osłabienie Sowy.

Gracze zmieniają barwy. Ich głów-
nym celem staje się zniszczenie bądź 
wyłączenie wieży i pomoc w odbiciu 
osady. Nie zamierzają jednak wiele ry-
zykować. Muszą prześlizgnąć się w po-
bliże panelu kontrolnego, wykonać za-
danie, następnie Sowa koniecznie chce 

odebrać swoje uzbrojenie, które jest 
schowane w magazynie – nie mógłby 
rozstać się z kataną, z którą tak moc-
no związał się w przeszłości, a później 
uciec gdzieś na pustkowia i szukać ko-
lejnego miasta, gdzie można się zatrzy-
mać.

Wraz z niewielkim oddziałem udają 
się do osady. Kiedy tam docierają, każą 
towarzyszom ukryć się, a na odpowied-
ni znak wpaść i zrobić zamieszanie.

Zapada zmrok. Bohaterowie wcho-
dzą do osady i kierują się do dowódcy. 
Meldują, że wpadli w zasadzkę, przeży-
li jako jedyni i uciekli z pustymi rękoma. 
Informacja sprawiła, że przywódca Wie-
ży zaczyna nabierać podejrzeń, lecz 

pozwala wojownikom odpocząć. Wysy-
ła Sowę do lazaretu, przed którym wy-
stawia wartownika, który nie pozwala 
mu wyjść, a Shirę do przydzielonego 
jej baraku, który jest obserwowany. Ból 
głowy Indianki i dolegliwości Gladia-
tora stają się silniejsze. Moc działania 
wieży musiała zostać zwiększona.

Kobieta postanawia obserwować 
osadę, która wygląda nadzwyczaj 
spokojnie. Kiedy wychodzi, dowódca 
zostaje o tym poinformowany, każdy 
jej krok jest śledzony. Gdy zbliża się 
do nadajnika, praktycznie nie może 
się ruszyć, natężenie fal ją paraliżuje. 
Trzech strażników natychmiast ją od-
prawia. Bohaterowie nie dadzą rady 
go wyłączyć, nie przy takim osłabie-
niu. Teraz najważniejsze jest przeżycie 
i możliwość ucieczki z niebezpiecz-
nego otoczenia. Shira idzie po Sowę. 
Zdecydowanym krokiem zbliża się do 
wartownika, gdy osiąga wystarczająco 
bliską odległość, w czasie krótszym niż 
sekunda wyciąga nóż i zabija go tak, że 
ten w najmniejszym stopniu nie zdążył 
zareagować. Gwałtownym ruchem 
otwiera drzwi i woła Sowę. Tymczaso-
wo rzuca mu Glocka, a sama trzyma 
pistolet maszynowy HK UMP.

Rześko ruszają do magazynu. Za 
barakami przemyka już grupka sprzy-
mierzeńców, gotowych do ataku. Kie-
dy stają za sąsiednim budynkiem, 



Twórczość :: Wielka gra 
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zauważają, że w ich kierunku zmierza 
trzech żołnierzy wysłanych przez do-
wódcę. Sprzymierzeńcy natychmiast ich 
atakują. Droga wolna. Drzwi do magazy-
nu nie stawiają oporu, ale za nimi czeka 
nieprzyjemna niespodzianka. W środku 
siedzi dwóch, niczego niespodziewają-
cych się, strażników. Shira natychmiast 
podnosi pistolet maszynowy, wymierza 
i zabija jednego z nich. Drugi zdążył się 
zorientować, chwycił swoją broń i wy-
strzelił. Sowa, ubezpieczający wejście, 
usłyszał hałas z wewnątrz. Natychmiast 
przekroczył próg drzwi i dostrzegł Indian-
kę leżącą na ziemi, krwawiącą z głowy. 
Szybki zwrot i strzela z Glocka, prosto 
w pierś pozostałego przy życiu strażnika. 
Widzi swoją katanę, leżącą w rogu, bie-
gnie po nią i dobija wroga. Wojowniczka 
jest już wpół martwa, fale z wieży jeszcze 
bardziej pogarszają jej stan. Próba reani-
macji nic nie daje. Shira umiera.

Gladiator nie ma czasu na rozpacza-
nie, ogarnia go wściekłość. Najchętniej 
zabiłby wszystkich mutantów, mieszkają-
cych w osadzie. Dobrze wie, że nie jest 
w stanie. To poświęcenie nie może pójść 

na marne. Zabiera swój ekwipunek oraz 
dwa granaty leżące na skrzyni przy wej-
ściu i wymyka się z baraku. Centrum 
osady jest puste. Jakieś walki mają 
miejsce za lazaretem. Sowa biegnie do 
najbliższego wyjścia, jeden strażnik nie 
jest w stanie nic zrobić na jego widok. 
Szybkie cięcie kataną powala go na 
ziemię. Dobicie i ucieczka. Gladiatora 

czeka podróż przez pustynię, jak 
zwykle samotna, a była możliwość, 
by to zmienić. Stracona.

Choć graczom nie udało się 
zrealizować celu, to są zadowoleni 
z rozgrywki. Sowa trochę ponarze-
kał na scenariusz, ale to normalne, 
w przypadku przegranej. Ja, jako 
mistrz  gry, jestem zadowolony 
z siebie. Po raz pierwszy zabiłem 
postać gracza, zwykle pozwalam 
im jakoś wybrnąć. Jednak ta sesja 
była zaplanowana dla doświadczo-
nych bohaterów, dla których nie ma 
taryfy ulgowej i zrealizowałem zało-
żenia.

W świecie rzeczywistym także 
trzeba kończyć. Mimo że jest lato, 
niedługo będzie ciemno. Wszystko 
zjedzone, resztki wody zostały na 
powrót. Musimy uprzątnąć miejsce 
gry. Śmieci wrzucone do jednego 
worka, koc zwinięty, spakowany do 
plecaka. Ruszamy.

Shira odwieziona do domu, chwi-
lę jeszcze rozmawiamy, po czym 
z Sową wracam do Poznania. Po 
godzinie jazdy zapada zmrok. Jesz-
cze trzydzieści minut i będziemy 
na miejscu. Kolega odstawia mnie 
pod dom. Na miejscu wymieniamy 
uwagi dotyczące dnia, rozmawiamy 
przez jakiś czas i się żegnamy.

Wszyscy bezpiecznie wrócili, 
zadowoleni ze spotkania i gry. Nie 
wiadomo, kiedy będzie następna 
okazja do przeprowadzenia sesji,  
Shirę czeka tworzenie nowej posta-
ci. Osobiście jestem bardzo zado-
wolony i zasypiam, mając w głowie 
wspaniałe, nowe wspomnienia.

Mateusz Ledzianowski



Humor : : Cytaty z lekcji 

1.   [P]ani prof. H. Posadzy:
 
„Się rozbisurmaniłeś jak dziadowski 
bicz!”

[P] - Ile godzin dziennie spędzacie 
przy lustrze, no, przyznać się!
[U]czeń -  Mmm, trzy?
[P] - Który? Trzy? Widać.

„Rzecz to jest stół, długopis 
i twoje portki”

[P] - Numer dziewiąty, nie ma. 
Kto to jest?
[K]lasa - Ignacy Iksiński
[P] - A, ten pierrrnik jeden!”

2.  [P]ani prof.  M. Aleszczyk:

[U1] - Ja mam pytanie, --[szepcze]--. 
[P] - Tak, możesz iść do toalety.
[U2] - Przepraszam?
[P] - Ty nie!

3.  [P]an prof. I. Jabłoński podczas 
sprawdzania sprawdzianów, na 
głos podlicza punkty:
[P] - Zero.

[U] - No jak zero, przecież tu jest je-
den!
[P] - Zero!

[U] - Ale to jest skreślone!
[P] - Zero.
[U] - No... Helloł?!

4.   [P]an prof. A. Kobiałka:

„Mam najbardziej aksamitny głos z 
was wszystkich, to pozwolę sobie 
przeczytać.”

„Gdybym umieścił przy tym 
gazie świeczkę, to to mi 
się nie zapali. Za cholerę.” 

„Nie myślałeś, żeby zostać akto-
rem? Mógłbyś grać zwłoki.”

„Cząsteczki mogą w coś ude-
rzać? Mogą. A cząsteczki nie 
mają czego? Rą-... Rączek.”

„To tak jakbym ciachnął mieczem 
puszkę na pół, a ona nawet nie wie 
co się stało.”

[P] - Pojutrze poprawa.
[U] - Dlaczego?
[P] - Dlatego, że ponieważ.

[P] - Ani Marcin, ani kolega 
o wdzięcznym imieniu... Karol, 
jak masz na imię?

Cytaty z lekcji
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Humor : : Cytaty z lekcji  ||  „Humor” zeszytów 

[U] - Tymoteusz. 

5.   Na lekcji geografii z [P]anią 
prof. A. Wośkowiak o migracji i 
bezrobociu:

„Kobiety pracują głównie w usłu-
gach... Ale nie chodziło mi o to, 
o czym myślicie.”

„Humor” zeszytów

• Naturalizm - kierunek 
oznaczający jak najwięcej na- 
turalności i romantyzmu.
• Archaizacja - zanikanie jakiegoś 
zjawiska w antyku.
• ...(fragment o samobójstwie Gu-
stawa)... No i bardzo dobrze, jedne-
go idiotę mniej.                   
• Z pracy pisemnej jednego 
z uczniów:
Zadanie: podaj funkcję lasów. 
Jedna z odpowiedzi ucznia: 
-  „Dla partyzantów.” 

• Industralizacja społeczeństwa to 
znaczy uprzemysłowienie, czyli że 
społeczeństwo żyje z uprawy roli.
• Parabola - raz jest bardzo do-
brze, a raz bardzo źle..
• Stoicyzm - stoicka postawa re-
prezentowana przez epikurejczyków
• Deesis to motyw zwierzęcy.
• Mesjanizm to głoszenie właści-
wych, poprawnych postaw.
• Marinizm to ścieranie się dwóch 
jednostek - dobra i zła.
• Vanitas to znaczy „nie zgadzam 
się”.
• Praca u podstaw to postawa wal-
ki za kraj.
• W „Chłopach” Reymonta ukaza-
ny jest dekadentyzm.
• Impresjonizm to wyraźny podział 
postaw człowieka na dobro i zło.
• Reformacja to walka du- 
chowieństwa (Kościoła) ze stanami  
nieduchownymi.
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Humor :: Deklaracja praw ucznia i nauczyciela 

1. Uczniowie rodzą się oraz pozostają wolni 
i równi, dopóki nie wstąpią do VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. 

2. Wyższy status społeczny można uzyskać 
dzięki użyteczności (przez użyteczność rozu-
mie się dzielenie się wiedzą merytoryczną 
i zadaniami domowymi).

3. Społeczność klasowa ma prawo do wyboru 
swojego reprezentanta, z kompetencjami try-
buna ludowego. 

4. Uczeń ma prawo do sprawiedliwego, zda-
niem nauczyciela, oceniania.

5. Uczeń ma prawo mieć własne zdanie.

6. Dopuszczalna jest swobodna wymiana 
myśli i poglądów, o ile są zgodne z poglądami 
nauczyciela. 

7. Uczeń ma prawo do ciepłej wody, chyba że 
leci zimna.

8. Uczeń ma prawo do nieodpłatnej pracy 
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Deklaracja Praw Społeczności Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

na rzecz szkoły 365 dni w roku, chyba że rok 
jest przestępny. Wówczas szczegóły określa 
ustawa.

9. Uczeń ma prawo raz w roku przyjść nie-
przygotowanym do szkoły, ale musi poinfor-
mować o tym grono pedagogiczne na tydzień 
przed tym faktem.

10. Uczeń ma prawo do czasu wolnego, chy-
ba że nauczyciel postanowi inaczej.

11. Do szkoły należy ubierać się schludnie 
i niewyzywająco. Dopuszcza się odsłonięcie 
nadgarstków i kostek u nóg (o ile nie są owło-
sione).

12. Nikogo nie wolno prześladować z żadne-
go powodu, chyba że nauczyciel go nie lubi. 

13. Przerwa jest rzeczą świętą i nikt nie ma 
prawa jej nikomu odbierać.

14. W Dniu Nauczyciela należy czcić nauczy-
ciela wedle zasady „szanuj nauczyciela swe-
go, możesz mieć gorszego”.

klasa IIa

W trosce o byt i przyszłość naszej społeczności uczniowskiej, my, uczniowie 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, równi w pra-
wach i w powinnościach wobec dobra wspólnego, wdzięczni naszym przodkom za 
ich pracę, nawiązując do najlepszych tradycji VIII Liceum Ogólnokształcącego im. 
Adama Mickiewicza, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, 
co cenne z prawie stuletniego dorobku, świadomi potrzeby współpracy ze wszyst-
kimi klasami, ustanawiamy Deklarację Uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako prawa dla społeczności, oparte na po-
szanowaniu wolności i sprawiedliwości, dialogu społecznym oraz na zasadzie po-
mocniczości umacniającej uprawnienia uczniów i nauczycieli. Wszystkich, którzy 
dla dobra społeczności uczniowskiej tę Deklarację będą stosowali, wzywamy, aby 
czynili to, dbając o przynależną każdemu wolność i solidarność uczniowską.
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