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Poznań, 12.2013r.

Wstęp

Wstęp
Ostatni już w tym roku kalendarzowym numer „Ośmiornicy”. Myślę, że rok
2013, mimo złowieszczej trzynastki, nie był pechowy i każdemu z nas przyniósł
coś dobrego.
Nowy rok, oczywiście, przyniósł ze sobą zmiany… Tak więc w Ósemce nastąpiła
zmiana przewodniczącego szkoły, został nim uczeń klasy 2d Stanisław
Groszewski, któremu serdecznie gratulujemy.
Z okazji świąt Bożego Narodzenia Dyrekcji, Nauczycielom, wszystkim
Pracownikom i Wam, Koleżanki i Koledzy oraz Rodzinom - składamy
najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, spokojnych Świąt, pełnych ciepła i miłości
, uwolnienia się od codziennych trosk, radości
i spełniania marzeń. Niech ten
czas spędzony przy wigilijnym stole da nam tyle optymizmu, by starczyło na
cały nowy rok 2014!
redakcja
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Wydarzenia Dzień Polskiego Państwa Podziemnego:

Dzień
Polskiego
Państwa
Podziemnego
jest
świętem
państwowym, obchodzonym co roku
27 września. Celem AK było
prowadzenie walki z zaborcą oraz
przygotowywanie
się
na
zaatakowanie okupanta w najmniej
spodziewanym momencie. Tajne
struktury podporządkowane rządowi
emigracyjnemu nazywano po wojnie
Polskim Państwem Podziemnym.
Było to jedyne, tak zorganizowanie
i prężnie działające, państwo w całej
Europie.

W piątek, 27 września 2013
roku, wraz z P.prof. Juliuszem
Kaczanowskim
braliśmy
udział
w obchodach 74. rocznicy powstania
struktur
Polskiego
Państwa
Podziemnego.
Oficjalna
część
ceremonii
odbyła
się
przed
pomnikiem
Polskiego
Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej przy
alei Niepodległości w Poznaniu. Na
uroczystość przybył między innymi
Marek
Woźniak,
marszałek
województwa
wielkopolskiego,
oddając hołd tym wszystkim, którzy
poświęcili się dla sprawy Polski. Pan
marszałek wygłosił również krótkie
przemówienie, przybliżając nam
historię PPP. w uroczystości wzięli
także udział byli żołnierze AK,
kombatanci
wojenni
i działacze
Polskiego Państwa Podziemnego. To

właśnie dzięki nim możemy dziś
obchodzić to święto. Salwy honorowe
wyrwały uczestników uroczystości
z za-myślenia
i melancholii.
Udaliśmy się do autobusów, którymi
zostaliśmy przewiezieni pod Dom
Żołnierza Polskiego, gdzie odbyła się
druga część uroczystości.
Na scenie pojawił się chór
szkolny, prowadzony przez P.prof.
Eligiusza Szczepaniaka. Nasi koledzy
zaśpiewali
wzruszający
hymn
Polskiego Państwa Podziemnego.
Następnie przybliżono nam sylwetkę
harcmistrza Floriana Marciniaka,
absolwenta III LO, pierwszego
naczelnika
Szarych
Szeregów,
zasłużonego Wielkopolanina, który
został
zastrzelony
w obozie
koncentracyjnym Gross-Rosen. Na
zakończenie uczniowie III Liceum
Ogólnokształcącego zaprezentowali
zebranym krótką część artystyczną.
Całe wydarzenie wzbudziło w nas
wiele emocji. Stojąc ramię w ramię
z ludźmi,
którym
tego
dnia
oddawaliśmy hołd, zastanawialiśmy
się,
jak
wiele
im
zawdzięczamy

.
Agnieszka Oppeln-Bronikowska
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Wydarzenia : Święto Komisji Edukacji Narodowej

Święto

Komisji

Edukacji

otrzymał

Pan

Kaczanowski,

Narodowej w naszej szkole

„Pasjonat
11

października

w naszej

tytułu

profesor
laureat

roku”.

kategorii

Zdobywczynią

„Najbardziej

opiekuńcza”

szkole obchodziliśmy Dzień Komisji

została

Edukacji Narodowej, powszechnie

Cierechowicz,, a „Modnisiem roku”

znany

jako

Oczywiście,

Dzień

Nauczyciela.

profesorowie

zapew-

Pani

Juliusz

okrzyknięto

profesor
Pana

Aneta
profesora

Bogusława Rosołowskiego. Nagroda

niali, że to także nasze święto, lecz

w kategorii

nie łudźmy się – chyba każdy lubi,

powędrowała w ręce Pana profesora

gdy z jego powodu organizowane są

Artura Kubiaka. Wszystkie kategorie

akademie
czuliśmy



Radosny

na

każdym

nastrój
kroku

„Żartowniś

roku”

zostały świetnie zilustrowane przez

–

członków SzRU, którzy jako motyw

możliwe, że przyczynił się do niego

przewodni święta wykorzystali czasy

przedłużony weekend...

prehistoryczne

Po południu zebraliśmy się
w auli i wysłuchaliśmy życzeń Pana
dyrektora

oraz

i znaną

wszystkim

kreskówkę „Flintstonowie”.
Bardzo

przyjemnie

było

Przewodniczącego

zobaczyć, że choć raz w roku to my

Rady Rodziców. Potem nastąpiło to,

mamy wpływ na to, co nauczyciele

na co niektórzy niecierpliwie czekali

otrzymują, a nie odwrotnie. Myślę, że

–

nauczy-

także dla profesorów był to miły

cielom. Nominowanych było wielu,

plebiscyt – w końcu dowiedzieli się,

ale w jednej konkurencji mógł być

za co ich kochamy ;)

wręczenie

tylko

jeden

przeszkodziło

„Adasiów”

zwycięzca,
Pani

co

nie

profesor

Katarzynie Dukat w zdobyciu dwóch
statuetek – w kategoriach „Najbardziej wymagająca” oraz „Najbardziej
sprawiedliwa”.
proporcjonalne

Oklaski
do

wprost

wykazywanej

żarliwości na prowadzonych lekcjach
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Alicja Bryszak

Wydarzenia III Konkursu Piosenki Rosyjskiej:

Uczniowie VIII LO zwycięzcami III
Konkursu Piosenki Rosyjskiej
7 listopada w Gimnazjum nr 50 im.
Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
odbył się III Konkurs Piosenki
Rosyjskiej.
W Konkursie wzięło udział ponad
dwudziestu solistów, w tym i zespoły
wokalno-muzyczne. Między nimi
byli również uczniowie naszego
liceum. Magdalena Ludwiczak kl. II
D zaśpiewała swoim przepięknym
głosem (jestem przekonana, że
usłyszymy o niej jeszcze nie raz)
utwór Anny Jantar, pt. „Żeby
szczęśliwym być”. Wojciech Braszak
kl. II C wykonał we własnej,
oryginalnej aranżacji rosyjski przebój
(nieco starsi wiedzą o czym mowa )
„Biełyje rozy”. Obu wokalistom
akompaniowali
w mistrzowski
sposób Mateusz Chodyła (gitara
elektryczna) i Tomasz Gil (cajon).
Maciej Tokarski z kl. III G postawił
sobie bardzo wysoko poprzeczkę
i zaśpiewał acapella piosenkę Anny
German
pt.:
„Nadzieja”.

to przecież Ósemkowicze! więc
postępy
były
widoczne
błyskawicznie, a wynik finalny mówi
sam za siebie. w kategorii: Zespoły
Wojtek Braszak zajął I miejsce,
Magda Ludwiczak II a w kategorii:
Wokaliści Maciek Tokarski zdobył
wyróżnienie
!!!

Rozpiera mnie duma i to nie tylko
z powodu Waszego zwycięstwa,
w którym mam maleńki udział.
Jesteście młodymi, wrażliwymi,
przesympatycznymi ludźmi i do tego
uczniami naszej szkoły . Na
Konkursie
wykazaliście
się
niezwykłymi talentami oraz wysoką
kulturą osobistą. i co tu dużo mówić
wystąpiliście i wyglądaliście wspaniale!
Gratuluję i dziękuję
Dorota Degórska

Uczniowie wiele trudu, wysiłku
i ciężkiej
pracy
włożyli
w przygotowania
do
konkursu.
Zadanie było tym bardziej trudne, iż
nikt z nich nie jest moim uczniem tj.
nie uczy się rosyjskiego. Nad każdą
więc piosenką pracowaliśmy słowo
po słowie, maleńkimi kroczkami. Ale
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Wydarzenia :Uroczysta inauguracja projektu „Klasa Akademicka”

UROCZYSTA INAUGURACJA
PROJEKTU „KLASA
AKADEMICKA”
8 listopada na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się inauguracja projektu
„Klasa Akademicka” . Na uroczystość
zaproszeni zostali: dyrektor naszej
szkoły Pan Marek Grefling oraz klasa
patronacka I d wraz z wychowawcą
P. prof. Dorotą Degórską.
Uczniowie cały dzień spędzili na
Uczelni, a ich przygoda „studiowaniem”
rozpoczęła się o godzinie dziewiątej
rano. Wtedy to prodziekan Wydziału
Pan dr hab. Piotr Bartkowiak, prof.
nadzw. UEP, powitał zebranych gości.
Oprócz nas na spotkanie zaproszeni
zostali uczniowie z jeszcze czterech
innych szkół wraz z dyrektorami
i swoimi opiekunami.
Po wystąpieniu Pana prodziekana
uczniowie mieli możliwość wysłuchania
wykładu inauguracyjnego pt.: „Od
sportu
do
biznesu
sportowego”
wygłoszonego
przez
prodziekana
Wydziału Zarządzania Pana dr hab.
Zygmunta Waśkowskiego, prof. nadzw.
UEP. i chociaż wykład trwał tylko 1
godzinę i był niezwykle interesujący,
uczniom przyzwyczajonym do 45minutowych lekcji trudno było tak długo
skupić uwagę. Dlatego też następnym
punktem programu był spacer do
sąsiedniego budynku AE i zwiedzanie
Biblioteki. Tu uczniowie dowiedzieli się
wiele
ciekawego
o działalności
biblioteki i jej zbiorach. Zostali również
poinformowani o tym, iż sami mogą bez
ograniczeń
korzystać
z zasobów
biblioteki w jej czytelni.
Po powrocie z biblioteki nasi uczniowie
mieli okazję spotkać się i porozmawiać
ze
swoimi
starszymi
kolegami
i koleżankami
studiującymi
na
Uniwersytecie Ekonomicznym. Ku
6

uciesze zebranych, jeden ze studentów
okazał się absolwentem „ósemki”. Padły
więc pytania o to, kto w VIII LO uczył
go matematyki i…geografii  Można
było się dowiedzieć, że nie samą nauką
student żyje. Były też zadania, gry
i „słodkie” nagrody przygotowane przez
studentów.

Najważniejszym
jednak
punktem
spotkania było wręczenie uczniom
biorącym udział
w projekcie swego
rodzaju indeksów: Kart Indywidualnych
Osiągnięć Uczestnika Projektu „Klasa
Akademicka ”. Było bardzo podniośle
i uroczyście. Nasi uczniowie, jak
przystało na tak ważne wydarzenie, byli
odświętnie ubrani. Również władze
Uczelni przybyły w togach. Indeksy
wręczali: dziekan Wydziału Zarządzania
prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz,
prof. zw. UEP oraz prorektor ds.
edukacji i studentów, dr hab. Jacka
Mizerka, prof. nadzw. UEP.
Władze Uniwersytetu Ekonomicznego,
które objęły patronatem m. in. klasę I d,
bardzo profesjonalnie wprowadziły
uczniów
w arkana
studiowania.
Myślimy, iż przed nami jeszcze wiele
ciekawych spotkań, zadań i projektów.
Tymczasem
szykujemy
się
do
uczestnictwa w wykładach otwartych
organizowanych przez UE.
Recenzję z inauguracji projektu „Klasa
Akademicka”
przygotowała Dorota Degórska
wychowawca kl. I d

Wydarzenia: Refleksje po Wszystkich Świętych.
Refleksja

po

Wszystkich
Świętych
o Założycielu naszej szkoły Wszystkich
Świętych to często jedyny dzień w roku
pamięci o tych, którzy odeszli do świata
zmarłych. Jest to czas skłaniający do refleksji
i wspomnień. Stało się tradycją, że pierwszego
listopada odwiedzamy cmentarze - miejsca
spoczynku
naszych
bliskich
rodziny,
przyjaciół i znajomych. w tym roku po raz
pierwszy znalazłam się w dzień poprzedzający
to święto na Cmentarzu Górczyńskim. Jest to
jedna ze starszych nekropolii poznańskich
założona w 1910 roku, na której chowani byli
mieszkańcy Łazarza i Górczyna. Tu spoczywa
wielu wspaniałych poznaniaków, w tym
założyciel naszego Liceum ks. kanonik dr
Czesław Piotrowski. Nauczyciele szkoły
pielęgnują pamięć o jej założycielu i każdego
roku udają się na Cmentarz Górczyński,

aby wspólnie z uczniami zapalić symboliczny
znicz oraz uporządkować nagrobek. Dzięki
temu mogłam oddać hołd osobie, która
tworzyła naszą szkolę i poznałam także wiele
ciekawych informacji na temat jego twórczego
życia. Ks. kanonik Czesław Piotrowski (1891963) – był polskim duchownym katolickim,
humanistą,
pedagogiem
i działaczem
społecznym. Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości
utworzył
Seminarium
Nauczycielskie,
by
szkolić
polskie
nauczycielki, których w Wielkopolsce bardzo
brakowało (w szkołach uczono przedtem tylko
po niemiecku, jako że Wielkopolska należała
do Prus, gdzie językiem urzędowym był
niemiecki).
Przy
ulicy
Głogowskiej
w Poznaniu założył w 1924 r. męskie
gimnazjum i liceum im. Adama Mickiewicza,
znane dziś jako VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza i został jego
pierwszym dyrektorem, a także sąsiadujące

z nim żeńskie gimnazjum i liceum im. J.
Słowackiego w budynku, w którym mieści się
dziś Zespół Szkół Muzycznych. Był autorem
katechizmu
podstawowego.
Prowadził
odbudowę
katedry
poznańskiej
po
zniszczeniach wojennych. Był długoletnim
dyrektorem Wydawnictwa i Księgarni Św.
Wojciecha w Poznaniu.
Po wysłuchaniu jego życiorysu i uczczeniu
minutą ciszy jego pamięci pogrążyłam się
w rozmyślaniach …
Ksiądz założył naszą szkołę z myślą o tym,
aby kształcić młodych ludzi.
Tutaj mieści się LO nr VIII z długą, prawie
90-letnią, tradycją. Ten budynek był
przeznaczony dla nas, młodych, a w lipcu
przyszłego roku będziemy z bólem serca
musieli go opuścić, i to na zawsze. Ten
budynek, to ta szkoła, to ta historia, to ta
tradycja i nikt, i nic tego nie jest w stanie
zmienić, a my będziemy w pewnym sensie
„wygnani” w majestacie prawa na nowe
miejsce
Będę się czuła jak repatriantka ze wschodu po
II wojnie światowej - niby byli w Polsce,
a jednak byli gdzie indziej na terenach
poniemieckich.
My też, pomimo że nadal będziemy
w Poznaniu, to jednak gdzie indziej, to nie
ulica Głogowska i nasz budynek, i Łazarz,
a Centrum i inny budynek, chociaż dobrze, że
będzie to budynek z duszą, taki stary,
z czerwonej cegły i świeżo wyremontowany,
ale będzie to nowe, inne miejsce.
Będziemy takimi repatriantami miejskimi,
tacy sami, a inni.
Szkoda, smutek i żal ….
Weronika Pawlak
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Wydarzenia: Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.

Uroczystość
Niepodległości

z okazji

Święta

11 listopada to ważna data dla nas,
Polaków. Obchodzimy w ten dzień święto
upamiętniające odzyskanie przez Polskę
niepodległości w 1918r., po 123. latach
zaborów. w tym dniu, gdy Polacy w pełni
uświadomili sobie powrót do suwerenności
i niezależności,
nastrój
głębokiego
wzruszenia
ogarnął
kraj.
Jędrzej
Moraczewski
opisał
to
słowami:
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską w tym
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły
kordony. Nie ma „ich”. Wolność!
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne
państwo! Na zawsze! Chaos? To nic.
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo
jesteśmy wolni od pijawek, złodziei,
rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy
sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia
nadaremno na tę chwilę czekały, piąte
doczekało.
(...)”

odwadze i męstwie Polaków, którzy
poświęcali życie dla dobra Ojczyzny, by
sławić jej imię i honor. Na początku Pan
prof. Juliusz Kaczanowski przybliżył
widzom sytuację Polski w 1918r., następnie
uczniowie przedstawili, w pouczającej
i poruszającej scence, historię opowiadającą
o Orlętach
Lwowskich.
w czasie
przedstawienia nie zabrakło oczywiście
"Mazurka Dąbrowskiego", a także "Roty" obie te pieśni cała sala odśpiewała, stojąc
na baczność, z towarzyszeniem chóru
szkolnego pod batutą Pana prof. Eligiusza
Szczepaniaka.

Uczniowie klasy 2G niewątpliwie stanęli na
wysokości
zadania,
upamiętniając
wytrwałość
i bohaterstwo
walczących
o niepodległość oraz wlewając w nasze
serca uczucia radości i patriotyzmu.
Pomogli nam godnie przeżyć ten dzień,
niewątpliwie
najważniejszy
w historii
naszego Narodu.
Cześć i chwała Bohaterom!
Patrycja Jóźwiak i Szymon Fischbach
My, ósemkowicze, nie zapominamy
oczywiście o tak ważnym dla naszego
Narodu dniu. Co roku, wspominając
naszych przodków, którzy przelali krew za
Ojczyznę, uświadamiamy sobie, co to
znaczy „wolność, niepodległość, honor,
męstwo, tradycja”. w tym roku pomogła
nam zrozumieć idee tego wyjątkowego dnia
klasa 2G. Opowiedziała o zaangażowaniu,

Na uwagę, podkreślenie i pochwałę
zasługuje fakt, że uczniowie naszej szkoły
podczas
najważniejszego
święta
narodowego pamiętają o godnym jego
uczczeniu
odpowiednim,
uroczystym
strojem. „Serce roście…”
H. P.-T.
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Wydarzenia :Dzień postaci z bajek”

„Powróćmy jak za dawnych lat
w zaczarowany bajek świat.”
5 listopada to światowy dzień bajki,
w związku z tym w naszej szkole,
w ramach jednej
z konkurencji
w Lidze Klas , szkolny samorząd
zorganizował dzień bajki w Ósemce.
15 listopada każda osoba z klasy
mogła przebrać się za ulubioną postać
z bajki. Celem głównym było
oczywiście uzyskanie przez klasę jak
największej liczby punktów, które
przyznawane były za ilość osób
przebranych,
jak
również
za
kreatywność i estetykę przebrania.
Konkurencja to jedno, jednak
ważniejsze według mnie to bajkowy
nastrój i atmosfera , które panowały
tego dnia na korytarzach. Już od
samego przekroczenia progu szkoły
widać było tłumy czarownic,
księżniczek, Czerwonych Kapturków
i Szalonych
Kapeluszników
.
Niektóre klasy , np.; 1 g, wpadły na
doskonały pomysł, by przebrać się za
„ jedną bajkę”, toteż wszyscy
uczniowie tej klasy przebrali się za
postaci z „Alicji w krainie czarów”,
były więc
talie kart, zając,
Kapelusznik , Królowa kart, no
i oczywiście
sama
Alicja.

Nie
wszyscy
jednak
wybrali
konwencjonalną wersję przebrania,
byli bowiem chłopcy jako cudowne
królewny i wróżki. Na uwagę
zasługiwał też Pikaczu i Leśny
Potwór.

Gdy się pokonywało liczne schody
i ciasne korytarze, zewsząd było
słychać okrzyki „ o patrz, czarownica
minęła królewnę !” Na twarzach,
wszystkich uczniów oraz nauczycieli
gościł uśmiech. Czar bajki udzielił
się wszystkim w naszej szkole .
Jak się więc okazało, Ósemka może
być nie tylko jak z bajki, ale bajką
samą w sobie[sic!]. Pomimo tego, że
już wyrośliśmy z czytania bajek, to
przecież każdy miło wspomina te
beztroskie
lata
dzieciństwa.
Przebierając się, oderwaliśmy się na
chwilkę od zwyczajnej szkolnej
rzeczywistości i przenieśliśmy się
w ten magiczny i fantastyczny świat.
Aleksandra Sobiech
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Wydarzenia :Dzień Patrona”

Dzień Patrona
W dniu 06.12.2013r. odbył się
tradycyjnie Dzień Patrona. Uroczystość
przygotowała klasa IIE, pod opieką
Pani profesor M. Borczyńskiej.
Motywem przewodnim występu
było przybliżenie pozostałym uczniom
postaci Adama Mickiewicza i jego
twórczości. Przedstawienie bardzo
spodobało się widzom. Szczególnie
w pamięć zapadł zaprezentowany film,
w którym główny bohater – Tomasz
Sobczak - interpretował w zabawny
sposób fragmenty utworów patrona
szkoły. Uczniowie zareagowali na ten
popis gromkimi brawami. Ciekawym
uzupełnieniem występu była obecność
chóru wykrzykującego fragmenty
z dzieł Adama Mickiewicza.
Oczywiście uroczystość nie mogła
odbyć się bez części muzycznej, np.
Kuba Dobov brał udział w wykonaniu
piosenki
„Niepewność”
Marka
Grechuty.

Podsumowując, uważam, że
Dzień Patrona przygotowany był
w sposób bardzo ciekawy i oryginalny.
Mam
nadzieję,
że
pozostałe
uroczystości zostaną wykonane na tym
samym, wysokim poziomie.

Dnia 28 listopada 2013 roku w auli
naszej szkoły odbyła się uroczystość
z okazji 158. rocznicy śmierci patrona
szkoły
Adama
Mickiewicza.
Wszystko zostało zorganizowane przez
klasę 2e, której prace koordynowała
Pani profesor Małgorzata Borczyńska.
Większa część była przeznaczona na
prezentację filmu - opowiadał o uczniu
i jego rozumieniu poezji Mickiewicza.
Film
nakręcony
był
z myślą
o pokoleniu młodych i przedstawiał
bardzo popularne podejścia i sytuacje
z życia
wzięte,
które
zostały
wzbogacone przez cytaty z dzieł
Mickiewicza. Aby nadać klimat, po
prawej stronie sceny stał chór, który co
jakiś czas wykrzykiwał wybrane
fragmenty dzieł Mickiewicza. Występ
został wzbogacony o nieco przerobione
dzieło Adama Mickiewicza - „Czy to
jest przyjaźń, czy to jest kochanie” .
Zaśpiewał ją Kuba Dobov z klasy 2e.
Występ spodobał się bardzo dużemu
gronu publiczności , wszyscy wyszli
z niego
z uśmiechem.

Agata Lesiuk

Monika Gabriel
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Wydarzenia :Rok Fredry”

Dzień

Fredrowski

w VIII

LO

Grudniowe popołudnia są z natury
bardzo przyjemne, gdyż nasze myśli
uciekają już w kierunku zbliżających
się świąt Bożego Narodzenia. Jednak
miłą odmianą są czwartkowe apele
organizowane
przez
uczniów
i nauczycieli.
Na początku grudnia uczniowie zabrali
nas w wyjątkową podróż do świata
Aleksandra Fredry, podczas której
mogliśmy
bardziej
szczegółowo
poznać
historię
poety.

Myślę, że była ona przedstawiona
w takiej formie, iż spodobałaby się
najbardziej wymagającym widzom.
Mimo że część związana z samym
autorem była naprawdę bardzo
ciekawa, nie wolno zapomnieć
o przygotowanych przez uczniów
scenkach związanych z twórczością
A. Fredry. Uczniowie Ósemki powołali
do
życia
bohaterów
„Ślubów
panieńskich” oraz „Zemsty”. Co
prawda Cześnik i Rejent pojawili się
dopiero na końcu, jednak warto było
czekać na krótki filmik z ich udziałem .
Ale
bezkompromisowo
całą
uroczystość skradła prapraprawnuczka

wielkiego poety Pani Anna Budzyńska,
która nie tylko opowiedziała nam
o poecie i jego charakterze, lecz
podzieliła się z nami swoim ulubionym
fragmentem ze „Ślubów panieńskich”.
Podczas swojej wizyty w VIII LO
zaśpiewała nam również piosenkę pt.
„W starym zamczysku na skale”.
Podczas jej występu wszyscy, którzy
siedzieli wtedy w naszej szkolnej auli,
wydawali się lekko zaczarowani.
Warto wiedzieć, że ten utwór, tak samo
jak „Zemsta” A. Fredry, powstała
podczas zwiedzania ruin zamku
w Odrzykoniu. Najwidoczniej magia
tego miejsca nie zmienia się mimo
upływu czasu. Może dalsze pokolenia
rodziny poety też będą inspirować
się
tym
miejscem
?
Jedno wiem na pewno . Zarówno
uczniom VIII LO jak i Pani Annie
Budzyńskiej należą się gratulacje
i podziękowania, ponieważ ich ciężka
praca doprowadziła do niesamowitego
efektu. Pani Anna Budzyńska wydała
płytę ze wspaniałą muzyką dla dzieci,
a uczniowie
zorganizowali
niezapomnianą
uroczystość.
Podsumowując, dziękuję za miły
przerywnik między lekcjami. Mam
nadzieję,
że
tak
dobrze
przygotowanych występów będzie
więcej i liczę na to, iż kiedyś będę
miała okazję zobaczyć magiczne ruiny
zamku
w Odrzykoniu.
Andżelika Zdrojewska
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Wydarzenia :Rocznica stanu wojennego”

Rocznica stanu wojennego
Dnia
12
grudnia
2013r.
zebraliśmy się wspólnie w auli VIII
LO, aby uczcić pamięć wydarzeń
mających miejsce 13 grudnia 1981r.

Przedstawienie rozpoczęło 8 uczniów,
którzy wstali z miejsc na widowni,
stanęli na środku i wyrecytowali wiersz
pt.: „Czy pan pamięta generale?”.
Następnie była pokazana scena
„współczesna”, a mianowicie rodzina
z dwojgiem dzieci spotkała się przy
stole
i zaczyna
przypominać
wydarzenia z tamtego okresu. Mówili
między innymi o tym, jak wyglądała
ich własna działalność, chodź z pozoru
niewielka, lecz mająca duże znaczenie
psychologiczne. Uczniowie „Ósemki”
solidarnie robili tzw. „ciche przerwy”,
mieli linijki przepasane czarnymi
wstążkami i wieszali propagandowe
zdjęcia. To bardzo łączyło ze sobą
ludzi,
zawiązywały
się
nowe
przyjaźnie, a nawet mimo tak trudnych
czasów nowe miłości.
Duże wrażenie zrobiła na mnie
piosenka zaśpiewana przez Karolinę
Antkowiak pt.: „DO UZUPEŁNIENIA!” Dowiedziałam się również
o historii Grzegorza Przemka, który
został pobity ze skutkiem śmiertelnym
przez „zomowców” i to zupełnie bez
powodu! Straszne jest to, że wtedy bito

tak, aby nie było śladów, a więc
najczęściej po nerkach.
Na sam koniec przemówienie
wygłosił Pan dyrektor Marek Grefling.
Starał się nam uzmysłowić, jaka
odpowiedzialność by na nas spoczęła,
gdybyśmy żyli w latach 80. Powiedział
słowa, które na długo pozostaną
w mojej pamięci- „Bądźmy patriotami,
gdyż wolność nam dana nie jest dana
na zawsze”. Nie mógł ukryć
wzruszenia, mówiąc nam o tym.
Spektakl opatrzony był muzyką
na żywo, śpiewem chóru oraz pokazem
slajdów. Całość przygotowała klasa IIB
pod opieką p. prof. D. Mechlińskiej.

Monika Andrzejczak
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Twórczość : Wiersze Ósemkowiczów

Klatka

Lwie serca

Uderzył o pręt miłości,
Odbił się o nienawiść,
Chciał poczuć trochę radości,
Próbował wylecieć przez zawiść,

Długo tak leżysz?
Chyba dni kilka,
To była chwilka.
Czasu nie mierzysz?
Cóż się zdarzyło?
Trudno powiedzieć,
Sam chciałbym wiedzieć.
Coś się zmieniło?
Powiedz mi proszę.
Ty nie zrozumiesz.
Słuchać nie umiesz.
Trud ten poniosę.
Czy ciszę usłyszysz,
Tę między słowami?
Czy też ją zagłuszysz,
wszystkimi zmysłami?
Czy ciemność dojrzysz,
Tę, co mam w sobie?
Czy tylko spojrzysz,
Na myśli pustkowie?
Czy zderzysz się z tłumem,
W mej samotności?
Czy razem z nim chórem,
Odmówisz litości?
Czy serce ogrzejesz,
Co kochać przestało?
Czy może wyśmiejesz,
Bo wszystko oddało?
Czy jesteś człowiekiem,
Co raz chociaż zwątpił?
Czy też wraz z wiekiem,
Twój rozum odstąpił?
Nie jest to trudne,
Słuchać z uwagą.
Wrażenie złudne,
Wywołać powagą.
Sztuką pocieszyć,
Bez słowa jednego.
Z pomocą pospieszyć,
Bez zysku własnego.
Czy Błazen duszę twą kupić potrafił?
Czy wszelka odwagę w tobie ugasił?

Usiadł na kładce znudzenia,
Jadł ziarna pełne głupoty,
Powoli zabijał marzenia,
By umrzeć pośród miernoty.
Nie chciał on poczuć czym była władza
Nad sobą lub nad kimś mu drogim.
Ciągle ktoś mówił, że on tu
przeszkadza,
Bo nie chciał żyć w świecie ubogim.
Gdzie w imię ogółu jednostka odpowie,
Gdzie „inny” oznacza, prawie że
zdradę,
Gdzie język kaleczy w ciągłej
obmowie,
Gdzie zamiast zalet każdy ma wadę,
Gdzie syci wciąż tyją kosztem ubogich,
Gdzie słowo „wiara” oznacza
pustkowie,
Gdzie nie ma wartości naprawdę
drogich,
Gdzie musisz krzyczeć, bo nikt nic nie
powie,
Gdzie by prawdę usłyszeć, musisz
nakłamać,
Gdzie wciąż ktoś płacze z cukrową
żałością,
Gdzie nawet silnych potrafią złamać…
W tej złotej klatce zwanej „wolnością”.
Anna Biernacka 3 e
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Twórczość : Wiersze Ósemkowiczów

Jak niską cenę jemu podałeś?
Czemu lwie serce tak łatwo oddałeś?
Leżysz nędzniku, kpisz z świata całego,
Choć to on zakpił z losu twojego.
Lecz powiedz mi jedno, czy jest tego
warty,
Byś leżał tu teraz, z godności odarty?
Gdy wróg miecz podnosi, czy ugniesz
kolana?
Mam stanąć do walki gdy wciąż
przegrywam?
Gdy liczne tak blizny pod zbroją
ukrywam?
O ile jest gorsza twa wolność zabrana.
Anna Biernacka 3 e

„Stepy kartezjańskie”
Wpłynąłem na prostokątnego przestwór
oceanu,
Punkt nurza się we współrzędnych i jak
krzywa brodzi,
Śród fali miejsc zerowych, śród rzędnych
powodzi,
Omijam kwadratowego pierwiastki
trójmianu.
Wnet oś się kończy nagle w przestrzeni
oktantu;
Patrzę w wykres, gwiazd szukam,
wyznaczników funkcji,
Tam z dala błyszczy signum? część
wspólna koniunkcji?
To złoty lśni prostokąt w bezkresie
wariantów.
Liczmy! – tak logicznie! – widzę odwrotne
macierze,
Których by nie zliczyły najtęższe umysły;
Widzę, kędy się stopień za radian
przebierze,
Gdy o wektor przesuwam obraz
symetryczny.

W takiej asymptocie! – x1 wartość zero
przybierze,
Lecz nie podzielę przez zero, gdyż się
wnet zawieszę.
Stanisław Groszewski 2g

Codzienność
Wspiął się na okno ciepła szukając
Przeciągnął leniwie szeroko ziewając
przymrużył powieki i usiadł wygodnie
wzbijając kłąb kurzu na nowe spodnie
pod oknem wielu ludzi przechodzi
on patrzy dumnie z swej wysokości
bo kogo kot teraz właśnie obchodzi
gdy każdy wciąż myśli o swojej
przyszłości
Siedzi spokojnie i patrzy uważnie
jak ktoś żartuje z cudzej przegranej
inny gdzieś płacze z nadziei zabranej
jak pijak rozmawia całkiem poważnie
Niemy towarzysz dalekich podróży
cichych pogodzeń pełnych wzruszenia,
słyszy mówione po cichu marzenia,
gdy chłopak ucina młody pąk róży
i czasem dziecko nań spojrzy
z uśmiechem
lub starzec mocno już pochylony
i krzyczą „witaj” odbite echem
widząc grzbiet giętki i ogon
zmierzwiony
on chyba cieszy się z tej codzienności
bo jednak zostało w nas trochę miłości
gdy ktoś pod nosem śpiewa radośnie
on zwija się w kłębek i mruczy
donośnie
Anna Biernacka 3 e
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czyt. iks

Humor

Humor zeszytów
1 „Miłość powodowała w Werterze cierpienie, z którego z czasem zaczął czerpać
przyjemność, a nawet popełnił samobójstwo.”
2. „Werter był niezdolny do jakiegokolwiek rozwoju, z którego czerpał przyjemność.”
3. „Młody Werter był młodzieńcem.”
Humor z lekcji
Lekcja języka polskiego. Nauczyciel analizuje tekst, nagle słyszy poruszenie w klasie,
podsuwa mu się kratkę;
„ DOWCIP NA ROZLUŻNIENIE
Jeśli dzieci sąsiadów są hałaśliwe, powiedz im przez ścianę, ze jesteś krasnoludkiem,
który mieszka w gniazdku elektrycznym i trzeba go nakarmić gwoździami.
PODAJ DALEJ.DO P.PROF. TEŻ”
Lekcje polskiego, omawianie utworów romantycznych:
[U]:- Wallenrod jest anonimowym alkoholikiem.
[P] prof. H. Posadzy-Tomczak:- Kiedy chcecie się zakochać, jak nie teraz?!
[U]:-Teraz uczymy się biologii, Pani profesor…
[U]:- Dlaczego Gustaw umarł, a potem żył?
[P]:- Bo to jest symbo- kurczę- liczne! SYMBOLiCZNE!
Omawianie sceny w salonie warszawskim w III części „Dziadów”, w utworze, część
osób mówi po francusku. Pojawia się motyw piłatyzmu;
[U]:- Czy w takim razie Piłat był Francuzem?
[P]:-Ja was oddam.
[U]:-Każdy niesie jakiś krzyż. My jesteśmy Pani.
[P]ani prof. K. Dukat
Nauczyciel do pszczoły:
[P];-Nie latać mi tutaj.
[P];-W jakim środowisku żyje pantofelek?
[U]:- Hipertonicznym?
[P];-Wtedy by go rozerwało! Nie skazujemy biednych pantofelków na śmierć!
[P]an prof. J. Gierszewski:
Pan profesor rysuje przestrzenny schemat przewodnika i pyta klasę:
[P];-Gdzie jest biegun N?
[U]:- Tam, gdzie to grube z przodu !
[P];-Dzięki, zapamiętam to sobie.
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