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Z okazji Bożego Narodzenia redakcja Ośmiornicy życzy
Dyrekcji, Państwu Profesorom, wszystkim
Pracownikom szkoły oraz uczniom Świąt białych,
pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod
butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających
radość i odpoczynek oraz nadzieję na nowy rok, żeby
był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija .
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Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
11 listopada to nie tylko dzień imienin ulicy Św. Marcin, ale również Narodowe Święto
Niepodległości. W tym roku świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości po 123 latach okupacji. Uroczystości w stolicy Wielkopolski rozpoczęły
o 11:00 mszą świętą, w intencji ojczyzny, w Farze. Przewodził jej bp Damian Bryl. Natomiast
już o 11:11 z ulicy Solnej ruszył Bieg Niepodległościowy. Ulice, wytyczające trasę, swoją
wymową nawiązywały do obchodzonego
święta. Pętla liczyła 10 km. W ten sposób
ponad 25 tysięcy biegaczy postanowiło
uczcić ten niezwykły dzień. Każda z fal
startowych symbolizowała jedno z
siedmiu powstań. Meta biegu była przy
Urzędzie
Marszałkowskim.
Warto
wspomnieć, że trasa różniła się od tras z
lat poprzednich.
Po mszy świętej około godziny
12:00 wszyscy uczestnicy przeszli na
plac Wolności.
W samo południe
odśpiewano
hymn
państwowy,
włączając
się
w
ten
sposób
w ogólnopolską akcję „Niepodległa do
hymnu”. Piknik Niepodległościowy
poprzedzony został głównymi uroczystościami, takimi jak apel pamięci, defilada pododdziałów
i grup rekonstrukcyjnych, jak i koncertem orkiestry.
Niepodległościowy piknik historyczno-patriotyczny łączył wiele atrakcji, takich jak
pokaz pirotechniczny i pokaz pojazdów pancernych. Stowarzyszenie Dzieje z Murowanej
Gośliny zaprezentowało widowisko pt. „Powstanie Wielkopolskie”. Jak co roku była
możliwość zakupu grochówki. Poczta Polska i Narodowy Bank Polski zaprezentowali
natomiast wystawę okolicznościowych znaczków pocztowych, banknotów i monet wydanych
z okazji odzyskania niepodległości.
Inną formą atrakcji, o wysokim poziomie zainteresowania, był mapping. Była to,
wyświetlona na budynku Arkadii, kilkuminutowa opowieść o wielkopolskiej drodze do
niepodległości.
Nie tylko 11 listopada był dniem świętowania. 9 listopada odbył się wernisaż pt.
„Zwycięstwo 1918-2018” Marii Gierczyńskiej, natomiast 10 listopada o godzinie 17:00
w Filharmonii Poznańskiej odbył się VIII Koncert Niepodległościowy. Wystąpili wspólnie
soliści, znany aktor – Jerzy Zelnik, jak i Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych.
Muzeum Narodowe w Poznaniu zorganizowało wystawę pt. „Józef Brandt 1841-1915”
przedstawiającą zbiór 300 dzieł, a „Głos Wielkopolski” ogłosił specjalne wydanie okazjonalnej
gazety „Kurier Poznański”, o nakładzie 80 tysięcy, opowiadającej historię odzyskania
niepodległości i Powstania Wielkopolskiego.
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Kolejny rok z rzędu poznaniacy w piękny sposób dali świadectwo swojego patriotyzmu.
Nie tylko dorośli, ale również dzieci mogły uczestniczyć w obchodach czy też w samym
pochodzie. Był to niesamowity czas dający możliwość spędzenia niezapomnianych chwil
w gronie rodziny, będąc dumnym z tego, że żyjemy w wolnym kraju. Od najmłodszych lat
uczestniczyłam w obchodach ulicy Święty Marcin i zawsze mile to wspominam.
Zofia Pietrasik 1F
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
8 listopada 2018 roku rozpoczęliśmy obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym dniu
uczniów obowiązywał strój galowy, a
każda z klas podczas lekcji wychowawczej
uczestniczyła w uroczystym apelu w auli.
Za
przygotowanie
uroczystości
odpowiedzialna
była
klasa
2F
pod opieką Pani profesor Mirelli Jüngst,
Pani profesor Alicji Zimmer oraz Pani
profesor
Anety Cierechowicz.
Po
odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”
oraz „Roty” wprowadzono sztandar
szkoły, a prowadzący: Bartosz Bialik i
Anna Wiącek przedstawili krótką historię
polskiej
drogi
do
niepodległości.
Następnie rozpoczęto część artystyczną, czyli przedstawienie w reżyserii Dominiki Matysiak,
opowiadające o losie jednego z żołnierzy Legionów Polskich, Jana Buntownika (Jan
Ostrowski), który zwątpił w sens walki o wolność ojczyzny i postanowił zawrócić do domu.
Po drodze spotkał jednak kobietę w wieży (Anna Baker) oraz pannę Krysię (Antoninę Petryk),
które odrodziły w nim patriotyczne uczucia i uświadomiły mu, jak ważne jest poczucie
odpowiedzialności za zniewolony kraj. Ostatecznie młody mężczyzna porzucił plan ucieczki
i przyłączył się do oddziałów kierowanych przez Józefa Piłsudskiego (odgrywanego przez Pana
profesora Juliusza Kaczanowskiego). Całość inscenizacji przeplatały liczne utwory
patriotyczne, takie jak: „Przybyli ułani pod okienko”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” czy „O mój
rozmarynie” wykonane przez chór szkolny Octavus
Orbis dyrygowany przez Panią profesor Kingę
Waszak. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor Alicja
Wośkowiak-Kopeć, która odczytała definicję
patriotyzmu i zachęciła uczniów do troski o swoją
ojczyznę.
Święto Niepodległości celebrowaliśmy także
następnego dnia. 9 listopada 2018 roku
o godz. 11:00 zadzwonił specjalny dzwonek, a cała
społeczność szkolna razem z uczniami Szkoły
Chóralnej udała się na dziedziniec, aby o godz. 11:11 odśpiewać 4 zwrotki hymnu Polski
z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Amelia Janc, klasa 1F
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Najpopularniejsze zdjęcie z obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości
W niedzielę 11 listopada 2018
roku odbył
się
marsz
niepodległościowy
„Dla
Ciebie,
Polsko’’,
w którym brało udział 250 tys.
osób,
na
czele
z głowami naszego państwa,
ochranianymi
kordonem
policji przed idącymi za nimi
narodowcami.
Zdjęcie przedstawia marsz
z
punktu
widzenia
warszawskiego
hotelu
Novotel.
Kobieta ubrana jest w dres, trzyma w ręku telefon i spogląda za okno na kłębiący się czerwony
dym i tłum ludzi z racami, świętujący odzyskanie niepodległości, maszerujący przez Rondo
Dmowskiego.
- To jest takie trochę zderzenie dwóch światów. Dziewczyna w łóżku, w dresie, a za oknem
Warszawa. Chodziło mi o ten kontrast, żeby jak najbardziej spokojne wnętrze zestawić z tym,
co się dzieje na zewnątrz. - mówi Zielińska w wywiadzie z TVN24.
Co ciekawe, zdjęcie było w pełni zaplanowane i zaaranżowane. Przedstawia dwa kadry
sfotografowane w podobnym czasie i zmontowane w jedno. Pierwszy na dziewczynę przy
oknie, a drugi na widok zza okna.
- Byłam tam ze trzy razy. Jeździłam z piętra na piętro, żeby zobaczyć, z którego najlepiej będzie
widać i z którego najlepiej uda się to zdjęcie zrobić. Powstało na dziewiątym piętrze - mówi
autorka zdjęcia w rozmowie z TVN24.
Autorką jest 29-letnia Ada Zielińska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, która zyskuje
popularność, poruszając tematy okolicznościowe, publikując swoje prace na mediach
społecznościowych. Popularność zyskała, m.in. publikując zdjęcie czarnych parasolek z okazji
Czarnego Protestu.
Marta Zmyślony 1F
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IV Ósemkowa Noc Filmowa
16 listopada w naszej szkole odbyła się IV Ósemkowa Noc Filmowa, jedno z najbardziej
wyczekiwanych wydarzeń organizowanych przez Szkolną Radę Uczniowską.
Po raz kolejny to uczniowie komponowali repertuar, głosując na swoje ulubione filmy oraz
dodając nowe, za pomocą strony internetowej stworzonej specjalnie na tę okazję.
Najpopularniejsze produkcje, takie jak “Call me by Your Name”, “Love, Simon” czy “Dzień
Świra” zostały zaprezentowane na nocy filmowej. Zobaczyć można było również “Coco”,
“Vaianę: Skarb Oceanu” i “Barbie i 12 tańczących księżniczek”, których popularność była
dowodem na to, że na oglądanie “bajek” nikt nie jest za duży. Seanse odbywały się równolegle
w czterech salach, w piątej znajdowała się kawiarenka, w której można było kupić ciepłe napoje
oraz kisiele. Szkolny wolontariat prowadził również sprzedaż pączków, uzyskane w ten sposób
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup i wykonanie prezentów dla podopiecznych
Hospicjum Palium w Poznaniu.
Szkolna Rada Uczniowska stanęła na wysokości zadania, wydarzenie było bowiem bardzo
dobrze zorganizowane, a noc upłynęła w spokojnej i miłej atmosferze. Nad ranem udało się
również bardzo szybko i sprawnie uprzątnąć bałagan oraz ustawić ławki na ich pierwotne
miejsca. O godzinie 6:30 wydarzenie zakończyło się i wszyscy udaliśmy się do domów.
Dziewięć godzin spędzonych na oglądaniu filmów i rozmowach z przyjaciółmi minęło
w mgnieniu oka. Pozostaje tylko czekać na kolejną edycję.
Bogna Frykowska 1F
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"KLUB OŚMIU" POMAGA BEZDOMNYM !
Jako uczennica klasy pierwszej, nieobciążona jeszcze nauką przedmiotów rozszerzonych,
postanowiłam zapisać się i brać czynny udział w działalności ósemkowego wolontariatu "Klubu Ośmiu". W tym roku udało nam się pomóc już trzem osobom z Sołacza, które z racji
niskich przychodów nie miały pieniędzy na jedzenie. Ponadto, od miesiąca jesteśmy w trakcie
zbiórki koców i śpiworów dla osób bezdomnych, a od dwóch tygodni pomagamy, co weekend,
w poznańskich jadłodajniach.
W Poznaniu znajduje się bardzo wiele jadłodajni. "Klub Ośmiu" zdecydował się wesprzeć trzy:
Jadłodajnię Caritas (ul. Ściegiennego 133), Jadłodajnię Caritas (ul. Niegolewskich 23) oraz
Jadłodajnię Caritas Sióstr Elżbietanek (ul. Łąkowa).
Osobiście brałam udział w przygotowywaniu posiłku dla osób bezdomnych, w Jadłodajni Sióstr
Elżbietanek, i myślę, że była to przyjemna i niezwykle wartościowa akcja. Pracowałam razem
z koleżanką z równoległej klasy oraz z uczniami Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu.
Nasza pomoc polegała na smarowaniu kromek chleba, które od razu były niesione na salę, gdzie
na posiłek czekali bezdomni. Zrobiliśmy naprawdę wiele kanapek (około 16 bochenków
chleba). Przyszło bardzo wielu głodnych, a część z nich czekała przed drzwiami na długo przed
otwarciem stołówki. Niestety, nie miałam bezpośredniego kontaktu z osobami, którym
pomagałam, ale wiem, że moja praca była tak samo istotna jak samo wydawanie posiłków.
Podczas pobytu w jadłodajni mogłam nie tylko pomóc, ale również poznać nowych ludzi
i docenić to, czego większość z nas, na co dzień, nie zauważa.
Siostra Łucja, która towarzyszyła nam podczas pobytu w stołówce, opowiadała różne historie
związane z jadłodajnią. Mówiła, że bardzo wiele osób po spożytym posiłku zasypia przy
stołach, a siostrom trudno jest je obudzić. Do stołówki czasem przyjeżdża policja
w poszukiwaniu bezdomnych, którzy dopuścili się jakiegoś wykroczenia, a wówczas siostry
muszą angażować się w śledztwo i składać zeznania. Siostra Łucja podkreślała również, że
osoby bezdomne to nie zawsze alkoholicy, którzy znaleźli się na ulicy przez uzależnienie.
Wiele młodych osób, które mają problem, by dogadać się z rodzicami, decyduje się na ucieczkę
i życie na ulicy. Czasem osoby bezdomne to ludzie bardzo dobrze wykształceni, którym
podwinęła
się
noga
i
nie
udało
im
się
wyjść
na
prostą.
Osoby bezdomne mogą jednak liczyć na wsparcie i pomoc. Oprócz codziennych posiłków mają
możliwość skorzystać z pomocy prawników, którzy doradzą, jak spłacić długi. Organizowane
są również zajęcia z pisania CV, by dać bezdomnym szansę znalezienia pracy. Oprócz
stołówek, w Poznaniu, funkcjonują noclegownie i myjnie, które czekają na najbardziej
potrzebujących. Bezdomni zawsze mogą liczyć na wsparcie, ciepłe słowa i wysłuchanie ze
strony sióstr. Część potrzebujących po rozmowie z gospodyniami jadłodajni postanawia wziąć
się w garść i powoli zacząć układać swoje życie na nowo.
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Z pewnością nikt z nas nie chciałby znaleźć się na ulicy, bez pracy i pieniędzy. Przykre
jest to, że oprócz doświadczania problemów takich jak głód czy brak możliwości umycia się,
osoby bezdomne muszą stawiać czoła odrzuceniu przez społeczeństwo, które często postrzega
ich
jako
słabe,
leniwe
oraz
niebezpieczne.
To nie zawsze proste, ale należy okazać takim osobom zrozumienie i wsparcie.
Z pewnością wizyta w jadłodajni nie była moją ostatnią. Świadomość tego, iż mogłam sprawić,
by czyjś dzień stał się lepszy, jest bardzo budująca i cenna. Ponadto, gościnność sióstr sprawia,
że po prostu chce się tam wracać. Szans na zaangażowanie w działalność zgromadzenia jest
naprawdę wiele. Siostry Elżbietanki stale szykują nowe akcje, takie jak pieczenie pierników
czy Wigilia Bożego Narodzenia dla bezdomnych, a osób do pomocy nigdy nie jest za wiele!
Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć siostry i bezdomnych, szczególnie w zbliżającym się
okresie Bożego Narodzenia, zapraszamy do naszego szkolnego wolontariatu po szczegółowe
informacje!
Zuzanna Wołoszczuk 1F
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ÓSEMKOWICZE – PO LEKCJACH
Jeździectwo - moja pasja
Każdy młody człowiek poszukuje swojego powołania. Odnalezienie idealnego dla nas hobby
wcale nie jest takie łatwe i często zajmuje nam lata. W dzisiejszych czasach posiadanie jakiejś
pasji jest bardzo ważne, umożliwia to oderwanie się od pośpiechu, nadmiernych emocji
i stresów.

Ja miałam tyle szczęścia, że hobby udało mi się
odkryć
bardzo
szybko,
a
mianowicie
w wieku siedmiu lat. W wakacje po drugiej klasie
podstawówki pojechałam na obóz jeździecki i od razu
zakochałam się w tym sporcie. Łączy on w sobie
wszystko, co kocham, czyli kontakt ze zwierzętami
i adrenalinę. Jest to sport wymagający dużej odwagi
i poświęcenia. W jeździectwie uwielbiam poczucie
wolności i możliwość odcięcia się od rzeczywistości.
Od dziewięciu lat trenuję skoki, ale oprócz tego istnieją
też inne dyscypliny jeździectwa. Najbardziej
powszechnymi z nich są cross i ujeżdżenie.
W uprawianej przeze mnie dyscyplinie obowiązkiem
jeźdźca jest pokonanie toru przeszkód zwanego
parkurem w jak najlepszym czasie. Cross również
polega na pokonaniu toru przeszkód. Różni się jednak
od parkuru, ponieważ znajduje się na otwartej
przestrzeni, a
zawodnik ma na pokonanie go określony czas. Trzecią
i najmniej niebezpieczną dyscypliną jest ujeżdżenie.
Zawody ujeżdżeniowe odbywają się na prostokątnym
pustym placu, a zadaniem jeźdźca jest zaprezentowanie
wcześniej ustalonego przez organizatorów układu.

Katarzyna Cieślińska 1F
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Przewodnik po świecie piłki nożnej
Przez najbliższe pół roku będziemy przedstawiać najlepsze drużyny piłkarskie świata.
W dzisiejszym wydaniu zapoznam Was z niesamowitym klubem z Bawarii, notabene moim
ulubionym klubem – Bayernem Monachium.

Klub założony został w 1900 przez jedenastu piłkarzy pod przewodnictwem Franza Johna –
niemieckiego fotografa. Pierwsze mistrzostwo zdobył w 1932 roku. Obecnie ma na swoim
koncie mnóstwo zwycięstw w różnego rodzaju konkursach: dwukrotnie triumfował w Lidze
Mistrzów - najbardziej prestiżowych zawodach w Europie, trzykrotnie (przed jej utworzeniem)
w Pucharze Europy Mistrzów Klubowych oraz po jednym razie wygrał Puchar Zdobywców
Pucharów, Puchar UEFA oraz Superpuchar Europy, a także 18 razy wygrał Puchar Niemiec.
Ponadto jest jednym z niewielu klubów, które zwyciężyły we wszystkich możliwych turniejach
rozgrywanych w Europie.
Stadion
Bayern mecze domowe rozgrywa na Allianz Arenie. Jest to stadion mogący pomieścić 75 024
ludzi. Na rozgrywki klubowe zewnętrzne ściany stadionu zmieniają kolor na czerwony, a na
czas meczy reprezentacji Niemiec przyjmuje narodowe barwy.
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Bundesliga
Największym, klubowym przeciwnikiem Bawarczyków jest Borussia Dortmund. Starcia obu
klubów nazywane są Der Klassiker. Oba mają wiele osiągnięć w krajowej lidze – Bundeslidze
– i każdy fan w napięciu oczekuje tych spotkań. W samej lidze drużyn jest 18. Bayern górował
nad nimi 28 razy.

Bawarskie Legendy
Światowej rangi, odnoszącym sukcesy piłkarzem, który grał w obu klubach, jest Robert
Lewandowski - grający na pozycji napastnika w Bayernie Monachium, kapitan polskiej
drużyny narodowej. Znanym na całym świecie jest mecz, w którym strzelił 5 bramek w 9 minut.
Innymi legendami są Bastian ”Basti” Schweinsteiger czy Gerhard ”Gerd” Müller. W swojej
karierze strzelili wiele pięknych goli dla klubu. Obecnymi filarami zespołu są wyżej
wymieniony Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer (kapitan) i Mats Hummels.
Trenerzy
Zasłużonymi dla klubu trenerami są m.in. Jupp Heynckes i Pep Guardiola. Pod ich rządami
piłkarze zdobywali zasłużone tytuły, a za kadencji Guardioli udało im się osiągnąć długie na
53 mecze pasmo zwycięstw. Obecnym trenerem jest Chorwat – Niko Kovač.
Obecnie
Aktualnie Bayern znajduje się na 5. miejscu w tabeli, tracąc do lidera 7 punktów. Mimo
ostatnich kontuzji piłkarze wracają do trenowania, budując formę na nadchodzące mecze.

W kolejnym wydaniu naszego pisma przeniesiemy się na zachód Europy, gdzie stadion i serca
kibiców z całego świata zajmuje klub z niesamowitą historią - FC Barcelona.

Izabela Dolata 1F
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Muzyka alternatywna – poznański duet.
Ostatnie zmiany i publikacje w świecie muzyki polskiej pozwalają stwierdzić, że
muzyka alternatywna trafia do coraz większej grupy odbiorców i powoli staje się głównym
nurtem. Wśród wielu zespołów takich jak Xxanaxx, Dawid Podsiadło czy Bitamina, na czele
stanęła w tym roku grupa muzyczna The Dumplings ze swoim nowym albumem
zatytułowanym „Raj”. Zaśpiewany w całości po polsku, ponownie pokazał nowe oblicze
poznańskiego duetu. Śledząc już od niemal czterech lat poczynania tegoż zespołu, nie mogłem
przejść obojętnie obok koncertu w poznańskim CK ZAMEK.
Wydarzenie rozpoczęło się występem zespołu Hope Leslie, który wspierał tego dnia
The Dumplings. Muzyka, jaką zaprezentowali, przywołała z początku skojarzenie
z amerykańskim zespołem „Goth Babe” i warto dodać, że były to skojarzenia wyjątkowo
przyjemne. Połączenie alternatywnej muzyki rockowej z dźwiękami muzyki elektronicznej
w obu przypadkach stanowiło wyśmienitą kompozycję, której słuchało się z przyjemnością.
Muzycy, choć nieznani pewnie większości sali, o czym sami wspomnieli na wejściu, osiągnęli
niemały sukces, zachęcając do śpiewu niemal wszystkich przybyłych. W końcu, po ciekawej
i nieco orientalnej przystawce, przyszedł czas na danie główne wieczornego koncertu.
Na scenę, przy dźwiękach piosenki „Kino”, która otwiera promowany album, weszli
Justyna Święs i Kuba Karaś, rozpoczynając tym samym akt drugi przedstawienia. Członkowie
grupy zaprezentowali najciekawsze utwory nowego krążka, kilka piosenek stworzonych na
samym początku wspólnej działalności oraz utwór ich, jak stwierdzili, serdecznego przyjaciela
Dawida Podsiadły. Nowa płyta „Raj”, która - jak już wspomniałem wcześniej - odeszła od
poprzednich lekkich i łatwych do przyswojenia utworów, dała możliwość zaistnienia nieco
innej muzyce. Mamy tu do czynienia z mroczniejszym, bardziej wyrazistym klimatem, który
potrafi trzymać w napięciu. Pomimo tego, album zachował żywą naturę poprzednich dzieł The
Dumplings, która jest nierozłącznym elementem muzyki elektronicznej i jest szczególnie
istotna podczas występów na żywo. Na uwagę zasługują refreny niektórych piosenek, takich
jak „Raj”, „Uciekam” oraz „Frank”, które porywały publiczność do zabawy i tańca. Nowy
album mógł również zaskoczyć swoich słuchaczy tempem, które w porównaniu do poprzednich
produkcji, jest tutaj wyjątkowo szybkie. Momentem kulminacyjnym całego występu, bez
wielkiego zaskoczenia, było oczywiście wykonanie utworu „Kocham Być z Tobą”, podczas
którego cała sala przyłączyła się do śpiewania.
Dyskografia The Dumplings jest jak spisana historia polskiego electropopu, dlatego
cieszy mnie moja obecność i możliwość obserwowania kreowania się historii z bliska. Koncert
The Dumplings ze wsparciem niewielkiego na razie zespołu Hope Leslie okazał się bardzo
udanym wydarzeniem kulturowym. Z pewnością nie raz powrócę do przyjemnych wspomnień
i doznań, jakie pozostały po jego występie.

Eryk Ptaszyński
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Refleksje przed sylwestrem. Historia makijażu
W dzisiejszych czasach różnego rodzaju produkty do makijażu, takie jak cień do powiek czy
pomadka do ust są powszechnie dostępne. Ale jak wykonywali makijaż nasi przodkowie?

Starożytność
W czasach starożytnych makijaż był bardzo ważnym elementem codzienności. Malował
się każdy – nie tylko kobiety, a także mężczyźni. Charakterystyczną formą malowania się
w Egipcie było podkreślenie oczu na kształt migdała czarnym węglem lub mezdemetem, czyli
ciemnoszarą rudą ołowiu. Na powieki nakładano zieloną farbę, która powstała z rudy miedzi.
Aby wyróżnić usta, Egipcjanie używali sztyftów z wosku, kojarzących się ze współczesnymi
pomadkami. W Grecji i w Rzymie również stawiano na przyciemnienie oka i odznaczające się
usta, lecz makijaż Greczynek i Rzymianek akcentował bardziej rozświetlenie, a nie
wyrazistość.
Średniowiecze
W średniowieczu kobiety bardziej dbały o skórę i ciało oraz ceniły naturalne piękno.
Malowano się korą drzew i wybielano cerę węglem drzewnym, mlekiem lub mieszanką
zmielonej pszenicy z wodą. W tych czasach ważniejsze było utrzymanie młodego wyglądu niż
zakrywanie niedoskonałości.
Nowożytność
W nowożytności w przeciwieństwie do średniowiecza większą wagę przywiązywano
do maskowania mankamentów, takich jak psujące się zęby lub odnawiająca się cera po ospie,
niż do higieny. Moda na bladą cerę nadal trwała – nakładano na twarz biel ołowianą, inaczej
nazywaną wenecką. Następnie policzki i usta pokrywano czerwonymi sokami sandałowca
wschodnioindyjskiego. Zalecano pielęgnację skóry twarzy za pomocą maseczki z owsa, soku
z cytryny i białka jaja kurzego. Makijaż wykonywały głównie kobiety, lecz mężczyzn także
interesowała kwestia ich wyglądu, więc farbowali brody, włosy i starali się zwalczać łysienie.
XIX wiek
Kanon piękna nadal bazował na jasnej, niemal białej cerze. Powrócono do mody
na świeży i zdrowy wygląd. Kobiety nie malowały się tak często, ale gdy zdecydowały się
na delikatny makijaż, korzystały z domowych produktów, a nie gotowych kosmetyków.
XX wiek
Makijaż powrócił jako ważny element kultury. Nastąpił jego ogromny rozwój. W 1914
roku do sprzedaży trafił pierwszy podkład. To było aż 104 lata temu! W XX wieku pojawiają
się nowe style, charakteryzujące się drobnymi lub bardzo wyrazistymi zmianami w bazowych
elementach makijażu. Kształtują się wyznaczniki mody dla określonej dekady.
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Lata 20. XX wieku
Nareszcie odbiegano od białej, bardzo bladej cery. Decydowano się na podkłady
o naturalnym kolorycie skóry. Powieki pokrywano szarością i innymi ciemnymi barwami, na
przykład zielenią. Makijaż sprawiał wrażenie ciężkiego, co dodatkowo podkreślano ciemną
kredką w okolicach linii rzęs. Na policzki stosowano róż w kształcie kółka, a na usta wyrazistą
czerwień, którą aplikowano tak, by dać wrażenie tzw. „dzióbka” oraz efektu wydęcia ust.
Lata 30. XX wieku
Lata 30. – czas rozkwitu Hollywoodu - różniły się od lat 20. między innymi barwami
powiek. Aplikowano na nie głownie błękity, fiolety, zielenie, brązy. Na ustach nadal królowała
czerwień, ale także zaczęto korzystać z jej ciemniejszych odcieni.
Lata 40. XX wieku
W tych czasach znowu powrócono do naturalności i subtelności. Jedyną wyróżniającą
się cechą tego stylu były usta. W przeciwieństwie do poprzednich lat mocno nasycone, ceglaste
lub karmazynowe czerwienie wyparły ciemne barwy.
Lata 50. XX wieku
Czasy rock’n’rolla odznaczały się srebrzystymi barwami na powiekach. Inspirując się
Marylin Monroe, kobiety dorysowywały sobie często pieprzyk na twarzy.
Lata 60. XX wieku
W latach 60. usta przestały królować i oczy wyszły w końcu na pierwszy plan. Dużą
uwagę zwracano na rzęsy. Dla większego podkreślenia, często domalowywano pod dolną linią
rzęs promieniste kreski mające przypominać właśnie rzęsy.
Lata 70. XX wieku
Są to czasy powrotu do natury. Skupiono się bardziej na pielęgnacji cery. Nie
korzystano z ciężkich podkładów, lecz z kremów tonujących, lub w ogóle rezygnowano z tego
elementu. Na usta stosowano balsamy i błyszczyki, a dla zaróżowienia policzków – róż
w kremie.
Lata 80. XX wieku
Zdecydowanie styl zupełnie przeciwny do lat 70. W skrócie można go opisać
sformułowaniem „im więcej, tym lepiej”. Umiar i minimalizm można było zostawić w koszu
na śmieci. Powieki pokrywała duża ilość cienia w barwach fioletu, błękitów, żółci, zieleni
i wielu innych. Aby dodatkowo uwydatnić makijaż oka, nakładano grubą, mocną, czarną
kreskę. Mówi się, że gwiazda powinna być tylko jedna. Zdecydowanie nie w tym stylu. Oczy
i usta o mocnej, ciemnej barwie razem królowały na twarzy.

Ośmiornica grudzień 2018
Lata 90. XX wieku
Następuje przygaszenie po świetlistych i mocnych latach 80. Oczy i rzęsy są delikatnie
podkreślone, a usta nabierają perłowej barwy.

WSPÓŁCZESNOŚĆ
Jak w poprzednich wiekach, i dziś są wyznaczane różne trendy i moda, ale uważam, że
makijaż współczesny charakteryzuje się ogromną dowolnością. Dla niektórych jest
codziennością, zwyczajem, rutyną, dla innych rozrywką, eksperymentowaniem, poznawaniem
własnych gustów i preferencji. Inni traktują go jako ucieczkę od samego siebie.
Przeciwnicy go krytykują, zwolennicy bronią. Ale tak naprawdę w makijażu nie chodzi
tylko o maskowanie i zakrywanie niedoskonałości, lecz także o uzyskanie pewności siebie.
Myślę, że ważne, byśmy się nie bali swojego wizerunku bez makijażu, tego jak
wyglądamy, bo to makijaż powinien być dodatkiem oraz rzeczą, która się wyróżnia, a nie
naturalność.

Wiktoria Muzsik 1F
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Adam Naszym Patronem

Czyli twórczość Ósemkowiczów
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Bądźmy poważni!
wszyscy teraz chcą być lekarzami
i słusznie
kto inny może być przecież kimś innym
myślicielem
poetą
niepozornym grajkiem
tak
my lepiej bądźmy rozsądni
przecież
o myślicielach poetach grajkach
można się pouczyć w szkole
a liczy się
stabilizacja

Michał Fornalik
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czym jest ziemia
która głodzi swoje dzieci
ziemia
która karmi mnie do nadsyta
zniewoleni niedostatkiem
zniewoleni nadstatkiem
gdybyśmy tylko
byli równo
w dostatku
albo chociaż
statku
starczy
na początek

Michał Fornalik
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Będąc dla kogoś początkiem, chce się
tyle najlepiej, W paranoi, roztrzęsioną
dłonią gładzisz to co
wydeptane, drugą
ręką zasłaniasz nieznane Jakbyś znów
zakrywała
me oczy
sama
patrzyła
przez
palce
że zobacz chociaż
janiety
a mówisz
znam
znam cię
w
końcu
prze
cież
jyat
jaty
am
am
bam ba
ba
ma ma
Mamo.
Michał Fornalik
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Do pierwszaków
We wrześniu zderzenie z Ósemką miałem,
Lecz konsekwencji tego nie przewidziałem.
W gimnazjum było jak w siódmym niebie,
Cała ta szkoła tylko dla ciebie.
Trzy lata trwała ta moja idylla,
Minęła jednak jak krótka chwila.
Jak dobrze mi było, to nie wiedziałem,
Aż do Ósemki się dostałem.
Poziom wysoki i ludzie nowi,
Ja nie dorównam temu krokowi.
Czułem wewnątrz trwogę potworną,
Gdy nagle to wszystko stało się normą.
Już trzy miesiące uczę się pilnie
I nie zawsze jest tak jak w dobrym filmie.
Czasami wpadnie gorsza ocena,
To nic wielkiego! I nic nie zmienia!
Uczyć się trzeba, bo czas to taki,
Gdyż to tu wybierasz swe życiowe szlaki.
Maciej Gonsior
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Humor z lekcji:
„Do podrywania kobiet potrzebne są trzy
rzeczy. Pierwsza to urok osobisty - patrz na
mnie. Druga to doświadczenie. Trzecia to
rozum”- Pan profesor J. Kaczanowski

„Proszę mi pomóc z komputerem, bo znowu coś się stało! I to
znowu na lekcji z wami. To na pewno te wasze bioprądy.”- Pani
profesor M. Aleszczyk do klasy biol.-chem.

„Bo wy myślicie, że ściana komórkowa jest nie do przejścia!
A to nie prawda. Ona jest jak metalowa siatka na boisku. Ona
ma duże dziury. I przez takie dziurki zawsze sobie jakiś
ślimaczek, motylek albo małe stworzonko przepełznie, albo
przeszoruje”- Pani profesor K. Dukat.

„Dlatego, aby mieć dużo witaminy D, trzeba wyjść z domu
w słoneczny dzień. I naturalnie te małe stworzonka też trzeba
wypuszczać do piaskownicy i naświetlać sukcesywnie.”- Pani
profesor K. Dukat.
Pan profesor J. Kaczanowski do ucznia:
-Weź nie pytaj, weź się przytul. Jak myślisz, kto tak mówi?
- Nie mam pojęcia, Panie profesorze.

- Zdesperowany uczeń przy tablicy do nauczyciela historii!
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