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ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE 

 I NOWOROCZNE 

 
 
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
życzymy Dyrekcji, Państwu Profesorom, wszystkim 
Pracownikom szkoły oraz  naszym Koleżankom 
i Kolegom radosnych, spokojnych Świąt spędzonych 
w gronie najbliższych, tony pierników, od których będą 
uginać się stoły oraz czasu obfitego w zasłużony 
wypoczynek. 
Życzymy również wszystkiego, co najlepsze 
w nadchodzącym 2020 roku. Samych sukcesów, 
spełniania celów oraz żeby ten rok był jeszcze lepszy niż 
ostatni. 
Wesołego kolędowania i do siego roku! 
 

Redakcja 
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DZIEŃ PATRONA 

 

 

28. listopada nasza szkoła świętowała Dzień Patrona. W tym roku przygotowała go klasa 2A. 

Uroczystość rozpoczęła część formalna. Jako nowo wybrana przewodnicząca Szkolnej Rady 

Uczniowskiej sama miałam przed nią lekką tremę - podczas każdego wydarzenia dla 

poszczególnych roczników miało miejsce przedstawienie nowego zarządu SzRU. Zabawnym 

momentem tej części uroczystości było znajdowanie miejsc przez uczniów pierwszych klas po szkole 

podstawowej - krzeseł było mniej niż osób, więc zostali poproszeni o przytulenie się.  

Część artystyczna była naprawdę godną podziwu, miłą odskocznią w ostatnim tygodniu listopada. 

Klasa 2A wystawiła spektakl, do którego uczniowie sami napisali scenariusz. Jeden z uczniów wcielił 

się w rolę prowadzącego program, który zadawał różne pytania Adamowi Mickiewiczowi „we własnej 

osobie”. 2A wprowadziła także do swojego przedstawienia postać Juliusza Słowackiego, który 

wielokrotnie próbował dostać się na scenę i zyskać swoje 5 minut w blasku reflektorów. Szczególnie 

ciekawym fragmentem występu była bitwa raperska pomiędzy ikonami polskiego romantyzmu. Na 

sam koniec przedstawienia publiczność miała prawo wyboru zwycięzcy, nagradzając swojego 

faworyta gromkimi brawami. Całe wydarzenie było bardzo miłą formą spędzenia lekcji 

wychowawczej w Ósemce, a uczniowie 2A wykazali się wielką kreatywnością oraz niezaprzeczalnymi 

zdolnościami aktorskimi. 

 

Florentyna Piotrowska 
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Kto zmazał tablicę w   n i e o d p o w i e d n i   sposób? 

- wręczenie Adasiów 2019 
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WYWIADY z NAGRODZONYMI 

 

N a j l e p s z a   z  Najlepszych 

Pani Profesor Agnieszka Wanot 

 

K:  Otrzymała Pani profesor Adasia dla najlepszego nauczyciela. Było to dla Pani 

duże zaskoczenie? Jak Pani myśli, skąd taka decyzja uczniów? 

PP: Z pewnością było to dla mnie duże zaskoczenie. Bardzo się cieszę, że 

uczniowie docenili moje zaangażowanie w lekcje i pracę, którą wkładam 

w przygotowanie zajęć. 

 K: Czy lubi Pani profesor pracę z uczniami? Daje to Pani satysfakcję? 

PP: Uwielbiam pracę z uczniami, jest to moją wielką pasją. Odczuwam wielką 

radość i dumę z wszystkich sukcesów moich uczniów – małych i dużych. 

 K: Co skłoniło Panią profesor do zostania nauczycielką? 

PP: Sama nie wiem. Nie ma żadnego konkretnego powodu, dla którego 

chciałam zostać nauczycielką. Po prostu od zawsze wiedziałam, że jest to zawód 

dla mnie. 

 K: Gdyby miała Pani profesor przyznać swojego Adasia innemu nauczycielowi, 

to kto by to był? 

PP: Myślę, że przyznałabym go Pani profesor Dukat za jej profesjonalizm 

w podejściu do nauczania albo Panu profesorowi Kaczanowskiemu za pasję, 

z jaką podchodzi do swojego przedmiotu, miłość do nauczania i radość z życia. 

 

wywiad przeprowadziła Kinga Lipkowska 
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Opiekuńcza 

 Pani Profesor Wiesława Wolniak 

 

A: Jak Pani Profesor myśli, dlaczego to właśnie Pani otrzymała Adasia w kategorii nauczyciel 
opiekuńczy? 
 
PP: Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za przyznanie mi zaszczytnego tytułu Adasia w kategorii 
nauczyciel opiekuńczy. Młodzież kojarzy mnie nie tylko jako nauczycielkę informatyki, ale również jako 
osobę, która dobrą radą wspierała ją podczas stresującego procesu rekrutacji do szkoły. Od wielu lat 
pełnię funkcję przewodniczącej Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej i często pośredniczę w podejmowaniu 
trudnych decyzji, dotyczących wyboru klas i szkół. Nasi uczniowie są dumni ze swojej szkoły, chętnie ją 
reprezentują, a ja często pomagam im się spełniać w roli reprezentanta Ósemki. Współpracuję 
z młodzieżą na wielu polach, przy organizacji rożnych szkolnych eventów, Targów Edukacyjnych, Drzwi 
Otwartych. Staram się, aby uczniowie byli doceniani, otoczeni opieką i pozytywnie zestresowani :) 
Sądzę, że Adasia dostałam za całokształt moich działań. 
 
A: Gdyby mogła Pani wybrać, komu z grona pedagogicznego wręczyłaby Pani tę nagrodę? 
 
PP: W Ósemce jest wielu nauczycieli, którzy zasługują na zaszczytne tytuły Adasia. Myślę, że gdyby 
wprowadzono kadencyjność przyznawania tytułu, np. co najwyżej przez 2-3 kolejne lata, to wielu 
nauczycieli miałoby szansę być nominowanym i zdobyć nagrody. 
 
A: Co daje Pani satysfakcję w pracy? 
 
PP: Uwielbiam pracę z młodzieżą. Bardzo lubię obserwować, jak z nastolatków wyrastają na młodych 
dorosłych, rozumiejących świat i potrafiących pozytywnie go zmieniać ludzi. Kiedyś otrzymałam kartkę 
z podziękowaniem od jednej klasy ze słowami: "Dziękujemy Pani, że otwierając drzwi do informatyki, 
otwiera nam Pani drzwi na świat". Kto wie, może inspiracją tych słów były przykłady brane z życia, 
podawane na lekcjach :) 
 
A: Co skłoniło Panią do pracy w zawodzie nauczyciela? 
 
PP: Od dziecka wiedziałam, że lubię otaczać się ludźmi i współpracować z nimi. Im bliżej matury, tym 
bardziej byłam pewna, że chciałabym pracować w zawodzie nauczyciela. Problemem był tylko wybór 
przedmiotu, którego miałabym nauczać. Początkowo myślałam o  języku polskim, potem o historii, aż 
przed samą maturą zdecydowałam, że będę studiować matematykę. Okazało się, że życie miało dla 
mnie jeszcze parę innych scenariuszy i od początku mojej pracy w szkole uczę informatyki :) Jestem 
spełnioną zawodowo osobą i kocham to, co robię. 

 

 

wywiad przeprowadziła Ania Nowakowska 
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Mentor 

 Pani Profesor Katarzyna Dukat 

 

K: Dostała Pani Profesor Adasia w kategorii Mentor. Czy czuła się Pani tym 

zaskoczona? 

PP: Nie mogę powiedzieć, że się tego spodziewałem, nie byłam też jednak 

całkowicie zaskoczona,  gdyż nie jest to pierwszy Adaś,  którego otrzymałam. Na 

pewno było to dla mnie miłe zaskoczenie. 

K: Czy lubi Pani Profesor wykonywać swoją pracę? Czy od zawsze chciała Pani 

być nauczycielką?  

PP: Nie, początkowo chciałam być archeologiem. Kiedy byłam w liceum 

jeździłam nawet na wykopaliska. Następnie wybrałam studia biologiczne, aby 

nadal móc brać w nich udział. A samą biologią zainteresowałam się dzięki 

mojemu nauczycielowi, uczącemu z resztą niegdyś w tym liceum, który 

prowadził bardzo ciekawe zajęcia. 

K:  Jaką część swojej pracy lubi Pani Profesor najbardziej? 

PP: Kiedy czuję, że tak jak fragmenty puzzli składają się w jeden duży obrazek, 

tak wiedza, którą przekazuję uczniom podczas lekcji, układa się w ich głowach 

w spójną całość. 

K: Gdyby mogła Pani Profesor przyznać Adasia w swojej kategorii innej osobie, 

kto by to był? 

PP: Bardzo trudne pytanie. Łatwiej byłoby powiedzieć, komu by go nie 

przyznać. Nie mam zajęć z nauczycielami, więc zostawiam takie decyzje 

uczniom. 

 

wywiad przeprowadziła Kinga Lipkowska 
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Miss Elegancji 

Pani Profesor Aneta Cierechowicz 

 

J: Dzień dobry, wygrała Pani Adasia w kategorii Miss Elegancji. Jak się Pani z tym 

czuje, czy jest pani zaskoczona? 
 
PP: Oczywiście, że jestem zaskoczona, dlatego że uważam, że wiele 
nauczycielek ubiera się równie elegancko jak ja. Myślę, że w ogóle nauczycielki 
mają w sobie niezwykły zmysł wrażliwości i estetyki na otoczenie, więc bardzo 
miło wygrać w takim fajnym gronie. Adaś jest bardzo miłym wyróżnieniem, bo 
jest takim świadectwem, że uczniowie postrzegają nauczycieli w różnoraki 
sposób i doceniają bardzo różne zalety nauczyciela - nie tylko umiejętność 
nauczenia, ale także umiejętność nawiązywania relacji z otoczeniem. 
 
J: Gdyby Pani miała wybrać jedną albo kilka nauczycielek, którym by Pani 
przydzieliła takiego Adasia, to kogo by Pani wybrała? 
 
PP: Brałabym na przykład pod uwagę profesor Wanot, także panią profesor 
Jędrzejak, bo też ma bardzo fajny gust. Bardzo ładnie ubierała się kiedyś też 
pani profesor Moldenhauer i to było duże wyzwanie, i taka elegancja klasyczna. 
Myślę, że parę innych jeszcze osób by się też znalazło. 
 
J: Czy lubi Pani swoją pracę - pracować tutaj z uczniami, czy czuje się Pani w tym 
dobrze? 
 
PP: Ja myślę, że w ogóle praca z młodzieżą jest bardzo fajna dlatego, że 
człowiek uczy się bardzo wielu ciekawych rzeczy i uczy się w ogóle innej 
postawy wobec świata, na pewno nie może popaść w rutynę. Spotkania 
z ludźmi młodymi są takim nieustawicznym wyzwaniem, bo ciągle trzeba 
nadążać za rzeczami nowymi i za tym, co dla młodych ludzi jest interesujące. 
 
wywiad przeprowadził Jakub Pituła 
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Mister Elegancji 

  Pan Profesor Bogusław Rosołowski 

 

R: Otrzymał Pan profesor Adasia w kategorii Mister Elegancji. Domyślał się Pan 

bycia nagrodzonym właśnie nią? 

PP: Muszę przyznać, że ta nagroda nie była dla mnie zaskoczeniem. 

R: A więc Mister Elegancji. Czego Pan profesor nigdy by nie ubrał? 

PP: Nigdy nie ubrałbym marynarki do spodni dresowych. Uważam, że każdy 

powinien się w jakiś sposób prezentować, zwłaszcza jeśli jest pracownikiem, 

bądź uczniem, naszego liceum. Ja sam, choć na co dzień jako nauczyciel 

wychowania fizycznego przychodzę do pracy w dresach, na każdą uroczystość 

ubieram się jak na Mistera Elegancji przystało. 

R: Gdyby miał Pan przyznać nagrodę jakiemuś innemu nauczycielowi, kogo by 

Pan profesor wytypował? 

PP: Myślę, że profesor Macierzyński zasługuje na wyróżnienie pod względem 

ubioru i elegancji. 

R: Czy ma Pan jakieś porady dla współpracowników? Jak powinni się ubierać? 

PP: Może nie poradę dla współpracowników, a sugestię dla dyrekcji. Uważam, 

że naszej szkole przydałyby się obowiązkowe marynarki z emblematami, żeby 

każdy się ubierał w odpowiedni sposób. 

 

wywiad przeprowadziła Redakcja  
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Żartowniś i Gawędziarz 

 Pan Profesor Juliusz Kaczanowski 

 

H: Panie Profesorze, otrzymał Pan dwa Adasie:  Żartownisia i Gawędziarza. Czy 

było to dla Pana dużym zaskoczeniem? Czy może jednak domyślał się Pan, że to 

Pana właśnie uczniowie nagrodzą tymi dwoma statuetkami? 

PP: Nie było to dla mnie zaskoczeniem. Spodziewałem się otrzymania tych 

nagród, ponieważ dostaję je co roku. 

H: Jak Pan Profesor uważa, dlaczego uczniowie głosują na Pana akurat w tych 

kategoriach? Czy czuje się Pan Profesor doceniony dostając te nagrody? 

PP: Oczywiście, że się cieszę z nagród i jestem z nich bardzo zadowolony. Nie 

wiem jednak dlaczego akurat w tych kategoriach, nie opowiadam żartów na 

lekcji. 

H: Gdyby Pan Profesor mógłby przyznawać nagrody, to kto z grona 

pedagogicznego byłby gawędziarzem, a kto żartownisiem? 

PP: Statuetkę Żartownisia wręczyłbym Panu Profesorowi Kubiakowi, natomiast 

statuetkę Gawędziarza otrzymałby Pan Dyrektor Marek Greffling. 

H: Czy satysfakcjonuje Pana Profesora praca z młodzieżą, czy lubi Pan swój 

zawód? 

PP: Oczywiście, uwielbiam pracować z młodzieżą. Żyję tym, czuję się jak ryba 

w wodzie. Właściwie jest to moja pasja, a nie zawód.  

 

wywiad przeprowadziła Hanna Fajfer 
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Debata wyborcza w VIII LO 

 
 

W czwartek 31 października 2019 roku w naszym liceum odbyła się emocjonująca 
(i momentami kontrowersyjna) debata, podczas której zaprezentowało się pięciu kandydatów 
na przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej. Przedsięwzięcie miało miejsce w szkolnej 
auli, jednak było transmitowane na żywo za pośrednictwem serwisu YouTube do wszystkich 
klas, które w tym momencie odpoczywały po ciężkim dniu na lekcjach wychowawczych. 
Publiczność podczas debaty nie pozostawała bierna i przez cały czas zaspokajała swoją 
ciekawość, zadając pytania uczestnikom drogą elektroniczną. 
 
Wszyscy kandydaci, czyli: Bartosz Wojciechowski, Łukasz Grabarski, Mateusz Stępczak, 
Florentyna Piotrowska i Kacper Banachowicz zasiedli na uprzednio wylosowanych miejscach 
i według tej kolejności odpowiadali na pytania. Debata była podzielona na trzy części: czas na 
przedstawienie się każdego z kandydatów, jedno pytanie zadane do wszystkich uczestników 
debaty przez prowadzących oraz najważniejsza i najciekawsza część, czyli pytania zadawane 
przez samych kandydatów i publiczność. Każdy rocznik miał okazję zobaczyć fragment tego 
długiego wydarzenia i podjąć decyzję o oddaniu swojego głosu na wybranego kandydata. 
 
Wszyscy uczestnicy starali się jak najlepiej pokazać i przedstawić swoje pomysły na zmiany 
w naszym liceum. Bartosz proponował otwarcie się SzRU na nowych członków i projekt 
mLegitymacji, natomiast najczęściej wymienianym postulatem Łukasza było powiększenie 
strefy chillzone o telewizor.  Zdecydowanie nie gorzej zaprezentowali się pozostali kandydaci. 
Mateusz zasłynął swoim programem Czystość+ oraz wprowadzeniem „zabaw" w pisuarach. 
Florentyna proponowała między innymi zacieśnienie relacji z Marynką poprzez turniej 
szachowy. Najbardziej ekscentrycznym kandydatem okazał się Kacper, który nie chce 
zmieniać tego, co działa, więc nie zamierza wprowadzać żadnych nowości. 
 
Wszyscy uczestnicy godnie bronili swojego stanowiska, mimo często usilnych prób 
podkopania go ze strony innych kandydatów lub widzów. Choć debata była długa, 
a uczestnicy w pocie czoła odpowiadali na pytania, temat z całą pewnością nie został 
wyczerpany. Teraz pozostaje jedynie oddać głos i czekać na zapowiedziane reformy, albo i nie, 
jeśli wybraliśmy nieodpowiedniego kandydata. 

 
 

Kaper Trzaska, 1eG 
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WYNIKI WYBORÓW 
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Aktywizm 2.0 
 

Czwarte wybory do samorządu szkolnego, w których kandydowałem, po raz trzeci ze zdobytą funkcją, 

po raz trzeci jestem wiceprzewodniczącym. Aż chciałoby się powiedzieć, że ten przedrostek doczepił 

się już tam na stałe. Oby nie. Natomiast to miejsce, w którym jestem, daje mi pewną swobodę 

działania, z której się cieszę. Warto dodać, że trzeci raz jestem w  samorządzie, gdy przewodniczącą 

jest dziewczyna. Po tym wszystkim mogę powiedzieć, że taka praca pozwala naprawdę dużo 

dowiedzieć się o sobie samym. W końcu każdy z nas uczy się dopiero trudnej sztuki pracy z ludźmi 

i zarządzania.  

Na przykładzie SzRU można zaobserwować  pewne ciekawe zjawisko. Część osób aktywnie 

uczestniczy w szeroko rozumianym społeczeństwie obywatelskim, ale znaczna część nie podejmuje 

żadnych działaniach tego typu. Przyczyn tego zjawiska może być wiele. Od zniechęcenia do polityki, 

spowodowanego wieczną kłótnią, po pragmatyczne stwierdzenie „to i tak niczego nie zmieni”. Jest to 

całkowite zaprzeczenie myśli demokracji liberalnej, według której aktywność obywatelska (w tym 

kontekście polityczna) jest podstawą funkcjonowania społeczeństwa. Tym bardziej, że to od naszych 

decyzji zależy, kto zdobędzie określone stanowiska i co za tym idzie, jak organy władzy państwowej, 

samorządowej czy np. organy Samorządu Szkolnego będą funkcjonować.  

W rozmowach, w których miałem okazję  uczestniczyć podczas kampanii wyborczej do Zarządu SzRU, 

usłyszałem wiele różnych opinii o pracy SzRU. Jestem przekonany, że ta cała krytyka, zarzuty czy żarty 

nie biorą się znikąd, ale są konsekwencją konkretnych działań. Trzeba wysłuchać takich osób i starać 

się je zrozumieć. Z drugiej strony najlepszą możliwością, żeby coś zmienić, jest samemu się 

zaangażować. Absurdem byłoby rozpoczynać kłótnie, tym bardziej że mamy wszyscy jakiś wspólny 

cel. Ta opinia wpisuje się w szerszą myśl nazywaną czasem aktywizmem 2.0.  

Jednym z największych problemów, które stoją przed globalną polityką, jest kryzys klimatyczny czy 

szerzej zatrucie środowiska. Szeroko o tym problemie zaczęto mówić w mediach, gdy Greta Thunberg 

rozpoczęła w pojedynkę strajk szkolny przed budynkiem szwedzkiego parlamentu. W krótkim czasie 

akcja ta spowodowała ogromny odzew na całym świece, a sama Greta stała się symbolem walki 

o lepszą przyszłość. Miliony uczniów na całym świecie uczestniczą w strajkach klimatycznych. Chociaż 

dzięki tym działaniom wiele osób zainteresowało się tematem katastrofy klimatycznej, to ilość 

strajkujących nie zwiększyła się, a zmian politycznych jak nie było, tak nie ma. Trudno się temu dziwić. 

Dla przykładu, na naszym polskim poletku rząd pod pozorami poparcia dla Młodzieżowego Strajku 

podejmuje działania dokładnie temu przeciwne. O tej kwestii pisałem w artykule: 

https://naszglos.wixsite.com/bartoszwojciechowski/post/strajk_klimatyczny. Ignorowanie protestów 

i strajków czy próba pozornego rozwiązania problemu zdarza się niestety coraz częściej. Gdy do 

władzy dochodzą populiści, o żadnym słuchaniu opozycji czy nawet neutralnych aktywistów nie ma 

mowy. Za upadkiem demokracji liberalnej na rzecz tzw. demokracji masowej idzie upadek idei 

aktywizmu. Kończy się czas, w którym wystarczy wyjść na ulice – to już nie wystarcza. Z tego powodu 

konieczne jest stworzenie nowego systemu walki o swoje racje i obrony swoich podstawowych praw 

(w tym praw człowieka i praw zagwarantowanych w Konstytucji).  

 

 

https://naszglos.wixsite.com/bartoszwojciechowski/post/strajk_klimatyczny


OŚMIORNICA 

grudzień 2019 

 

Nowy aktywizm zakładałby coś więcej niż pójście na protest czy strajk. Aktywizm 2.0 to przede 

wszystkim szerzenie wśród znajomych, przyjaciół, rodziny wiedzy na określony temat i próba 

przekonania ich do swoich racji na drodze merytorycznej dyskusji. Aby to osiągnąć, potrzeba 

autentycznie zaangażowanych osób, które gotowe są do poświęcenia swojego czasu, np. na 

przygotowanie opracowań, pisanie artykułów, stworzenie stron internetowych. Dopiero na samym 

końcu tego jest powszechny i solidarnościowy protest, strajk, obywatelski projekt ustawy czy wniosek 

o referendum. Aktywizm to nie fanatyzm, który prowadzi jedynie do szydzenia i skazania na 

polityczny niebyt. Fanatyzm prowadzi do kłótni i walki, a przecież zawsze znajdą się osoby, które mają 

odmienne zdanie. Za postulatami, nawet tymi radykalnymi, musi stać właśnie otwartość, słuchanie 

i rozmowa. Nowy aktywizm to też wsparcie dla osób pokrzywdzonych i solidarność. Wcielona w życie 

idea solidarności to podstawa, bez której nie osiągnie się żadnego sukcesu. 

Bez naszego realnego działania nie zmieni się nic. Nieważne, czy mówimy o sprawach lokalnych, czy 

globalnych. Zaczynając od zdobycia wiedzy, a kończąc na przygotowywaniu wydarzeń,  szerzeniu 

wiedzy, rozmawianiu i debatowaniu. Za tym musi iść w parze słuchanie odmiennych opinii i uczenie 

się na błędach. To  razem tworzy aktywizm 2.0, czyli przepis na społeczeństwo obywatelskie i na 

nową, lepszą przyszłość! 

Bartosz Wojciechowski 
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MŁODZIEŻOWY STRAJK KLIMATYCZNY 

- „Dosyć słów, teraz czyny!” 
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Treść przemówienia Jakuba Stankowskiego 

 

Witajcie! Nazywam się Jakub Stankowski i mam zniszczone życie. Zaskoczeni, że 

to przyznaję? Nie sądzę. Kiedy ktoś jest w moim wieku, naszym wieku, to mówi 

się, że ma całe życie przed sobą, ale moje już się skończyło. Jest puste i niemal 

bezcelowe, bo skazane na oglądanie zmierzchu ludzkości, jeżeli nic się nie 

zmieni. A nikt nie może mi powiedzieć, że coś się zmienia. Mam zniszczone 

życie i chcę, aby ci, przez których takim się stało, wysłuchali mojego przekazu. 

Zwrócę się do trzech grup, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy: 

polityków, biznesmenów i w końcu nas samych jako ludzkości. 

Politycy... Wy jesteście winni najbardziej, ponieważ to wy najbardziej 

zawiedliście swoje społeczeństwa, całe narody. Jesteście gotowi nas unicestwić 

w imię swojej politycznej megalomanii, skazać nas na życie w zrujnowanym 

świecie, które będzie prowadziło do degeneracji pod każdym względem, 

upadku systemów społecznych i utraty przez ludzkość wszystkiego. Zawiedliście 

z pełną świadomością tego, co robicie! Zatruliście powietrze, zatruliście wodę, 

wyemitowaliście do atmosfery miliardy ton dwutlenku węgla, byle tylko 

zapewnić sztuczny wzrost gospodarczy tym niewielkim kawałkom Ziemi, które 

w patetycznej glorii i chwale obejmowaliście swoimi niszczącymi wpływami. 

Żaden polski rząd po 89. roku nie potrafił wykazać się wystarczającą odwagą 

i odpowiedzialnością! Urodziłem się w kraju, który energetykę opiera głównie 

na węglu, nie chce spełniać unijnych celów klimatycznych i skazuje własnych 

obywateli na śmierć. Moje życie to jest koszmar, a obecny rząd wciąż przykłada 

się do tego koszmaru. Zwracam się do pana premiera Morawieckiego! Jak mógł 

pan w ogóle próbować uzasadniać, że zablokowanie unijnego porozumienia 

klimatycznego było czymś dobrym?! To nie było żadne "zabezpieczenie 

interesów Polski", ale zbrodnia przeciwko ludności przy użyciu gazów 

cieplarnianych! Ufałem wam, naród wam ufał, wybrał was i dał wam władzę, 

a wy traktujecie nas jak śmieci!  Niebawem rozpoczyna się szczyt klimatyczny 

w Madrycie! Wciąż nie jest za późno na zmianę! Możemy uniknąć najgorszego!  
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Macie swoje stanowiska tylko po to, aby nam służyć, więc  wzywam 

reprezentację Polski na ten szczyt, aby stanęła po właściwej stronie historii, 

chociaż raz, póki jeszcze można! 

Koncerny energetyczne oparte na paliwach kopalnych... Chcieliście nas zabić! 

Myśleliście, że nie weźmiemy tego do siebie?! W latach 70. otrzymaliście 

raporty, w których dokładnie przedstawiono wam konsekwencje rosnących 

emisji CO2 i to, co z nich wyniknie dla niewinnych pokoleń ludzi ze wszystkich 

krajów! Wiedzieliście dobrze, co nas może czekać, więc co zrobiliście?! Co 

zrobiliście?! Nic! Zniszczyliście mi całe życie, zniszczyliście mi moje życie, 

spowodowaliście upadek ekosystemów, masowe ginięcie gatunków i być może 

zniszczyliście cywilizację! Przywiedliście nas na skraj zagłady! Ale mam dla was 

nowinę: żyjemy wszyscy na tej samej planecie i innej nie mamy, więc możliwe, 

że nas zabiliście, ale zginięcie razem z nami! Co było dobrego w bogaceniu się, 

jeżeli stracimy samych siebie?! 

Właśnie! I wreszcie przyszedł czas na nas samych. To, co się dzieje, to nasza 

wina jako ludzkości. To wszystko przez nas! Jesteśmy rakiem tej planety! 

Żyjemy w globalnym wariatkowie, w czasie, który przyszli historycy określą 

zapewne mianem "wielkiej paniki klimatycznej"! Konsumujemy i niszczymy tak, 

jakby w zanadrzu była druga Ziemia, na którą zawsze można się przenieść! 

Świat doszedł do punktu, w którym nikt nie chce się poświęcać dla wyższego 

dobra i cały ekosystem Ziemi zaczyna się na nas mścić za to, co zrobiliśmy! Nie 

będzie miał żadnego zrozumienia, drugiej szansy czy litości! Musimy działać 

razem, nie jako reprezentanci poszczególnych, sztucznie spreparowanych, 

tworów zwanych "krajami", ale całej ludzkości. Mamy do wypełnienia 

najważniejszą misję w dziejach, bo nigdy wcześniej nie staliśmy przed takim 

zagrożeniem! Trzeba wybrać, czy chcemy żyć, czy zginąć w ogniu, dymie 

i wodzie! Kocham naszą cywilizację, kocham naszą planetę i chcę zrobić 

wszystko, aby ją ratować. Jeżeli nie my, to już nikt. I jeżeli nie teraz, to już 

nigdy! Nie będzie świata, w którym moglibyśmy żyć! Ruch społeczny przeciwko 

zmianom klimatu, który uruchomiło nasze pokolenie, może zbawić świat. 

Możliwe, że jesteśmy ostatnią nadzieją rasy ludzkiej. 
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Konkurs znajomości faktów na temat  

Londynu i Nowego Jorku 
 

 W piątek 22 listopada w naszym liceum odbył się konkurs znajomości faktów na temat 

Londynu i Nowego Jorku. Uczniowie zgromadzili się w auli na trzeciej lekcji, by kibicować 

drużynie reprezentującej Ósemkę. Czteroosobowy zespół zmierzył się z drużyną II Liceum 

Ogólnokształcącego. Przed rozpoczęciem konkursu mieliśmy okazję posłuchać części 

artystycznej. Kilkoro uzdolnionych uczniów z naszej szkoły zaprezentowało utwór "Wild 

Horses" kultowego zespołu The Rolling Stones. Dwoje uczniów grało na gitarach 

elektrycznych, cała widownia była zachwycona i pobudzona przez ich grę. Zaskoczeniem dla 

wszystkich widzów był poziom gry. Niezwykły klimat dawał również fortepian spokojnie 

grający w tle. Niestety, śpiew wokalistki grupy był zagłuszany przez gitary i szumy 

mikrofonów, przez co momentami nie było jej słychać. Mimo problemów technicznych 

występ był niezwykły, każdy z grupy wykazał się swoimi umiejętnościami. Po tym występie 

uczestnicy przystąpili do właściwej części konkursu.  

Uczestnicy zajęli miejsce pod sceną, a na podwyższeniu usiadło jury składające się z dwóch 

nauczycieli języka angielskiego, po jednym z każdej szkoły. Konkurs składał się z trzech 

kategorii zadań: odgadywania znanych budowli i postaci po krótkim opisie, pytań 

zamkniętych, rozwiązywanych na arkuszach wręczonych przez jury konkursu i pytań 

otwartych wybieranych przez drużynę. Cechowały się one dużą różnorodnością, niektóre 

z nich dotyczyły charakterystycznych ulic w obu miastach, kolejne zasłużonych osób, 

a jeszcze inne cechowały się dużą szczegółowością, np. o konkretną datę czy sumę pieniędzy. 

Wielokrotnie zdarzyło się, że widownia nie miała zielonego pojęcia, jaka może być 

prawidłowa odpowiedź, szczególnie przy zadaniach otwartych. Mało który uczeń 

interesujący się biologią będzie wiedział, jakie zwierzęta wróciły do rzek w Nowym Jorku po 

ich oczyszczeniu.  
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Tak samo, nie każdy pasjonat historii pamięta, którym premierem Wielkiej Brytanii jest Boris 

Johnson. Również nikt nie jest w stanie policzyć, ile jest mostów w Londynie - w ciągu 10 

sekund przeznaczonych za skonsultowanie się z resztą grupy. Poziom pytań – bardzo wysoki, 

ale w obu drużynach zawodnicy doskonale się przygotowali. Publiczność wielokrotnie była 

zaskoczona ich ogromną wiedzą i pamięcią do szczegółów. Na pewno każda z osób 

siedzących na widowni dowiedziała się czegoś nowego, oglądając tę potyczkę.  

Czas spędzony na widowni minął bardzo szybko i nim się zorientowaliśmy, przyszedł czas na 

podliczenie punktów i ogłoszenie wyników. Obie drużyny wykazały się podobną wiedzą 

i umiejętnościami, lecz to nasza szkoła zdobyła kilka punktów więcej. Po podaniu wyników 

widownia zaczęła klaskać, zarówno dla zwycięskiej drużyny jak i przegranych za ustawienie 

poprzeczki bardzo wysoko i godne reprezentowanie szkół. Zwycięzcy zostali nagrodzeni 

drobnymi upominkami i kolejną salwą oklasków. Po zakończeniu konkursu wszyscy rozeszli 

się na przerwę, ale mimo to aż do końca dnia dało słyszeć się na korytarzu rozmowy o tym 

wydarzeniu. 

Agnieszka Palczewska 
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Wycieczka do Drezna 

 

Siódmego grudnia 2019 roku odbyła się długo wyczekiwana wycieczka do Drezna i na 

odbywający się w jego centrum jarmark, w której udział wzięli uczniowie prawie wszystkich 

klas VIII LO, zwłaszcza pierwszych. Pomimo planowania wyjazdu spod szkoły na godzinę 

szóstą rano odbył się on niewiele później ze względu na niewielkie problemy. Mimo tego 

dalsza część podróży przebiegła bezproblemowo i w wesołej, choć ze względu na wczesną 

godzinę, trochę sennej atmosferze. 

Zwiedzanie rozpoczęto wczesnym popołudniem od pałacu Zwinger, który jest przykładem 

architektury barokowej i został wybudowany na zlecenie króla Polski – Augusta II Mocnego, 

dzięki czemu znajduje się tam kilka polskich symboli, między innymi herb Rzeczypospolitej na 

fasadzie Pawilonu Wałowego i Bramy Koronnej. W wolnym czasie była możliwość zwiedzenia 

wystaw w jego wnętrzu, między innymi w muzeum Państwowych Zbiorów Sztuki  w Dreźnie, 

zwanym również Galerią Obrazów Starych Mistrzów, co jest wskazówką do tego, że nie ujrzy 

się tam współczesnych dzieł, a zamiast tego pokaźne zbiory malarstwa europejskiego XV – 

XVIII w. Ponadto znajduje się tam wystawa matematyczno-fizyczna, gdzie umieszczono 

między innymi dawne ważne wynalazki związane z optyką, misternie zdobione zegary oraz 

wiekowe globusy. Istotną częścią jest również wystawa porcelany, jednak niestety nie 

pozwolono na zwiedzanie jej niepełnoletnim uczniom bez opiekuna. Pomimo tego w tym 

czasie można było podziwiać piękno zarówno wystaw wewnątrz jak i samego pałacu Zwinger 

od zewnątrz i jego ogrodu. 

Następnym elementem wycieczki była wizyta w muzeum transportu, w którym można było 

obejrzeć starsze modele wszystkich środków transportu, między innymi samochody z XX 

wieku, statki, pociągi oraz poznać ich historię. 

Z kolei przyszła pora na główny element wycieczki – jarmark. Przewodnik opowiedział trochę 

o każdym z kilku jarmarków w Dreźnie, gdyż jest ich więcej niż jeden i są one skupione blisko 

siebie, tak by w kilka godzin można było dokładnie zapoznać się z każdym z nich. 

Najważniejszym z nich jest Striezelmarkt, który odbywa się już od kilkuset lat. Każdy                                

z jarmarków był pięknie, świątecznie udekorowany i istniała możliwość zakupu wielu różnych 

rzeczy, które można by podarować jako prezent, od tradycyjnego niemieckiego jedzenia, 

przez skarpety, aż po bożonarodzeniowe ozdoby. 

Jeśli jednak ktoś zakończył świąteczne zakupy przed nadejściem momentu zbiórki, mógł udać 

się nad rzekę Łabę, zwaną również Elbą lub kupić coś poza jarmarkiem, na przykład 

w Primarku, co wielu uznało za dobry pomysł i wcieliło go w życie. 
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Wycieczka zakończyła się o godzinie 18. i mimo tego, że powrót do Poznania trwał prawie 

sześć godzin, to podróż przebiegła dość szybko, dzięki wspólnym rozmowom i śpiewaniu                      

w dużym gronie, co zwieńczyło pozytywnie bardzo udany wyjazd. 

 

Anna Mieczyńska 
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Rekolekcje w VIII LO 

 

 
Rekolekcje. To wszystkim uczniom bardzo dobrze znany termin. Większość 
z nas już niejednokrotnie miała okazję w nich uczestniczyć. Jednakże, czy 
rozumiemy ich prawdziwą istotę? Po łacinie rekolekcje tłumaczymy jako 
recolligiere, co oznacza zbierać na nowo, powtórnie. Według „Słownika języka 
polskiego” są to nauki połączone z mszą, mające na celu umocnienie wiary 
i odnowę moralną. To właśnie jest cel tego kilkudniowego okresu, który 
funkcjonuje w Kościele katolickim. 
 
W tym roku szkolnym w 8 LO rekolekcje trwały od 4. do 6. grudnia. Przez dwa 
dni wszystkie klasy mogły uczestniczyć w zajęciach, które odbywały się zarówno 
w kościele św. Rocha, jak i w Centrum Duszpasterskim. Pierwszy dzień 
rekolekcji upłynął pod hasłem ,,Słuchać”. Ksiądz Michał Tomiak prowadził 
w kościele rozważanie na temat ,,Słuchać Boga i człowieka”. Mieliśmy tego dnia 
przyjemność gościć Pana Krzysztofa Głowackiego – psychologa. Przeprowadził 
z pierwszoklasistami zajęcia, których tematem było ,,Słuchanie...jak umiejętnie 
słuchać?”, natomiast z uczniami drugich i trzecich klas zostały przeprowadzone 
zajęcia pod hasłem ,,Jak słuchać? Żeby usłyszeć innych warto najpierw 
słyszeć siebie”. Po intensywnym dniu nauki w kościele odbyła się wspólna 
celebracja poprzez adorację, kiedy młodzież miała również możliwość 
spowiedzi. Drugiego dnia tematem naszych rozważań było hasło ,,Mówić”. Tym 
razem gościem był Pan Paweł Oses, dziennikarz TVP. Opowiadał o manipulacji 
słowem oraz o odpowiedzialności za to, co się mówi, natomiast 
ks. Michał Tomczak rozmawiał z nami na temat ,,Jak wygląda twoja mowa/”. Po 
wszystkim ponownie odbyła się adoracja, która obejmowała rozważania 
o mowie i języku. Na tym zakończyła się merytoryczna część rekolekcji.  
 
W piątek tematem naszego spotkanie było ,,Jestem”. Cała młodzież Ósemki 
wzięła udział w Eucharystii z udziałem ks. biskupa Szymona Stułkowskiego. 
O oprawę artystyczną mszy św. zadbała schola szkolna, która bardzo umiliła 
nam wspólnie spędzone chwile. Po Eucharystii odbyło się nieformalnie 
spotkanie młodzieży      w Centrum Duszpasterskim. Nie zabrakło również 
słodkiego poczęstunku w postaci drożdżówek.  
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Podsumowując, trzeba stwierdzić, że były to według mnie szczególne dni roku 
szkolnego. Pomimo że wolne od zajęć dydaktycznych, to jednak przepełnione 
wartościową nauką. Z pewnością dostarczyły nam wszystkim pozytywnych 
wrażeń i wielu wartościowych myśli  oraz skłoniły do refleksji. 

 
Marta Zakrzewska 
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4ocean – Dla oceanu 

 

4ocean. Tłumacząc z języka angielskiego – dla oceanu. Słyszeliście może gdzieś 

tę nazwę? Nie? W takim razie czytajcie dalej.  

4ocean to organizacja poświęcona usuwaniu plastiku z mórz, oceanów 

i wybrzeży, założona w 2017 roku. Zebrane przez nią plastik i szkło zostają 

całkowicie zużyte do produkcji specjalnych bransoletek. Zakup każdej z nich 

funduje usunięcie jednego funta śmieci z wody oraz wybrzeży. Jak to możliwe?  

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży bransoletek są przeznaczane na pensje dla 

około dwustu pracowników organizacji, którzy pełnoetatowo zajmują się 

wyławianiem wspomnianych wcześniej zanieczyszczeń. Pracują na lądzie oraz 

na wodzie, jako załogi łodzi usuwających śmieci. Organizacja działa przez 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tej pory udało jej się uwolnić oceany 

i wybrzeża od ponad 7 178 614 funtów, czyli w przybliżeniu 3 256 164 

kilogramów zanieczyszczeń w formie plastiku, szkła i innych śmieci. 

Cała historia zaczęła się w 2017 roku, kiedy Alex Cooper i Andrew Schulze - 

dwaj zapaleni surferzy z Florydy pojechali na wyspę Bali w Indonezji, by tam 

uprawiać swoje hobby. Niestety, zamiast zapierających dech w piersiach 

widoków i ogromnych fal w kolorze turkusu zobaczyli tylko masy śmieci.  

Jednego popołudnia natknęli się na wioskę rybacką, której mieszkańcy, żeby 

dostać się do wody, musieli dosłownie przepychać swoje łodzie przez góry 

plastiku wyrzuconego na brzeg. Andrew i Alex zdali sobie sprawę, że 

rozprzestrzenianie się tworzyw sztucznych zagraża zarówno środowisku, jak 

i utrzymaniu rybaków. Zadali sobie pytanie - czy za pomocą sieci rybackich 

można wyciągnąć plastik z oceanu tak samo jak ryby? 

Po zdaniu sobie sprawy, że popyt na owoce morza zmusza rybaków do 

skupienia się na rybach zamiast na plastiku i nie będą używać swoich sieci do 

pozbycia się go, Andrew i Alex postanowili zdobyć własny sprzęt i rozpocząć 

sprzątanie. Wiedzieli jednak, że muszą stworzyć coś, co mogłoby sfinansować 

ich działania na większą skalę. Tak właśnie narodziły się bransoletki 4ocean. 
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Oprócz flagowego produktu do sprzedaży zostały udostępnione także tzw. 

„Legacy barcelets” (z języka angielskiego „bransoletki dziedzictwa”). Cała linia 

jest poświęcona konkretnym gatunkom morskich stworzeń, krzywdzonych 

przez zanieczyszczenia, oraz ich siedliskom. Poza opłaceniem unieszkodliwienia 

funta śmieci Legacy Bracelets pomagają również zwiększyć świadomość na 

temat zagrożeń, na jakie są narażone wszystkie organizmy zamieszkujące 

morza, oceany i wybrzeża, abyśmy mogli je wspierać i chronić. 

Na stronie internetowej 4ocean można dowiedzieć się więcej na temat każdego 

z tych stworzeń, a także sprawdzić aktualną liczbę wydobytych do tej pory 

funtów śmieci oraz zakupić produkty sprzedawane przez organizację. 

Myślę, że to niesamowite, jak dwóch przeciętnych ludzi stworzyło coś tak 

niewiarygodnego. Są świetnym przykładem na to, że jeśli naprawdę chcemy coś 

zmienić, to musimy po prostu wstać i zacząć działać, zamiast narzekać na złą 

sytuację. 

Zachęcam wszystkich, aby dowiedzieli się więcej o całej organizacji i, jeśli to 

możliwe, wsparli jej działania. Jednak, co najważniejsze, pamiętajmy, aby na co 

dzień dbać o naszą planetę i jej środowisko. Nikt przecież nie chciałby żyć na 

wysypisku śmieci, prawda? 

 

Basia Łożyńska 
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Sonety Jana Halita 

 
 

 
Sonet I 
 
 
Czarne oczy błyszczą w cieniu, 
Jakby kolce w twym sumieniu. 
Wszystko łapią, wszystko wiedzą, 
Każdy ruch nasz zawsze śledzą, 
 
Są świadkami naszych masek. 
Leci czas jak w palcach piasek, 
Wciąż żyjemy – jak wariaci, 
W skrajne emocje bogaci. 
 
Cóż widzą czarne oczy kamer naszych? 
Świadkowie przemijania i wstydu świadkowie, 
Tego, co chcielibyśmy już zapomnieć. 
 
Lecz wciąż nas czarne, szklane oko straszy! 
A czy spojrzymy chociaż spod zbieganych powiek, 
by o tych, co to muszą widzieć, wspomnieć? 
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Sonety Jana Halita 
 

 

 
 
Sonet II 
 
 
Płyną nieubłaganie wskazówki zegarowe 
Lecą kolejne kartki z kalendarza ściennego. 
Wciąż pracuję, pracuję, ani chwili wolnego, 
Jakby dni wszystkie na mnie ułożyły się w zmowę. 
 
W każdej jednej sekundzie, w każdej jednej godzinie, 
Przez palce mi przeciekasz, biegniesz nieubłaganie. 
A moje życie wciąż jest takie płytkie i tanie, 
A sekundnik okrutny ciągle przez tarczę płynie. 
 
Niewiele czasu nam zostało, 
on leci szybko, coraz prędzej. 
Kradnie nam życia każdą chwilę. 
 
A dla nas nadal to jest mało, 
Chcemy mu oddać coraz więcej, 
Chociaż już straciliśmy tyle. 
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Sonety Jana Halita 
 

 
 
Sonet III 
 
 
Kuł go długo kowal stary 
Mistrz nad mistrze w fachu swoim 
Z nim przepędzisz wrogie mary 
To, co się przed tobą roi 
 
Silnym ogniem poświęcony 
Jako kaźnie zadający 
Z nienawiści oczyszczony 
To tyś jest nienawidzący 
 
Wszystko, co dla siebie mamy 
Co nam kiedyś było dane 
Czeka tylko, by go użyć 
 
I my sami wybieramy 
Czy dać chcemy komuś mannę 
Czy pioruny gromkiej burzy 
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Sonety Jana Halita 
 
 
 

Sonet IV 
 
 
Dreszcz dumy przeżgnie nas do kości, 
I ogień samouwielbienia, 
Kiedy się da nam do myślenia, 
Potęga naszej codzienności. 
 
Ruch naszej ręki ma w swej mocy, 
Zawładnąć  wiatrem, wodą, prądem, 
Płomienia świat napełnić swądem, 
Zamienić w dzień ciemności nocy. 
 
Lecz gdy spojrzymy na tę siłę, 
Co w naszym zwykłym życiu drzemie, 
Wzrok odwrócimy do gwiazd dalszych. 
 
Pędzenie naprzód jest nam miłe, 
Poza dom, kraj i poza Ziemię, 
Zapomnieć! Pierwszych krokow naszych... 
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Marcel  Rojewski 

 

W poszukiwaniu prawdy 

 

„Kim jesteśmy? Dokąd zmierza ta droga” 

Zapyta w sercu ten, kto prawdy nie poszukuje, 

Ten który odpowiedzi podanych przed sobą oczekuje, 

Gdyż na myśl o nieznanym ogarnia go trwoga. 

 

Kto prawdy szuka, ten zbędnych pytań nie zadaje, 

Idzie tam, gdzie ścieżka prowadzi, przez wzgórza, 

przez wichry. I nawet wtedy, gdy wędrówka przydługa, 

Nie przystaje na chwilę, wciąż naprzód idzie, w nieznane się udaje. 

 

Głupiec rzekłby: „Kto pyta nie błądzi”, 

Lecz ścieżka losu i dukt przypadku węża nie przypominają, 

Nie wiją się ani nie skręcają. Lecz początek i koniec jeden posiadają, 

Znany tylko jednemu. Temu, kto wszystkim rządzi. 

 

W poszukiwaniu prawdy trudno na pytania się zdawać, 

Trudno się zatrzymać i czekać na odpowiedź od Niego. 

Łatwiej naprzód iść, ku końcowi ścieżki losu własnego, 

I prawdę ujrzeć, jednością z Przedwiecznym się stawać. 
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Marcel Rojewski 

Od ogółu do szczegółu 

 

Prawda tkwi w szczegółach. 

 

Nie  sztuką jest patrzeć, lecz sztuką jest dojrzeć. 

Dojrzeć to, co niewidoczne pod płaszczem ogółu, 

W swych poczynaniach dążących do wyodrębnienia szczegółu, 

Tym samym na cały świat inaczej spojrzeć. 

 

Sztuką jest dojrzeć w wiatru szumie 

Prawdę o przodkach swych zapomnianych, 

Prawdę o prawiekach tajemnicą owianych, 

Prawdę, o której mówić dziś już nikt nie umie. 

 

Żyjąc nie dla życia, lecz dla przeżycia, 

Łatwo na szczegóły nie zwracać uwagi, 

Łatwo do prawdy nie przykładać wagi, 

Bo to tylko prawda niegodna odkrycia. 

 

Kto prawdę odkryć próbuje, ten dla życia żyje, 

A całun śmierci nigdy go nie okryje. 

 

Prawda tkwi w szczegółach. 
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Marcel Rojewski 

Prawda 

 

Czym jest prawda dla nas śmiertelnych? 

Czy to kłamstwa zdolność rozróżnienia? 

Czy to szczera mowa, która nie zadaje cierpienia? 

Lecz trudno znaleźć odpowiedzi w źródłach rzetelnych. 

 

Każdy prawdę inaczej postrzega, 

Każdy wagę jej inną nadaje. 

Chociaż czasem tak mi się zdaje, 

Że coraz więcej osób się jej wystrzega, 

Coraz więcej osób przestaje jej poszukiwać 

Nie widzą w sensu w tym trudzie żmudnym, 

Gdyż w dzisiejszych czasach o wiele łatwiej jest być obłudnym, 

Aniżeli dziedzictwo własne próbować odzyskiwać. 

 

Prawdą jest to, co trwać powinno,  

A tylko przez chwilę ulotną trwało. 

Prawdą są zdarzenia, o których wiemy tak mało. 

Prawdą jest to, co boskie i zostać takie nam winno. 
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ÓSEMKOWICZE 

RECENZUJĄ 
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Kosma Maciejewski 

 

Z czwartego na piątego grudnia tego roku w katedrze poznańskiej miało miejsce jedyne na 

świecie, o ile wiem, cykliczne wydarzenie. Co roku właśnie tej nocy w jednym z poznańskich 

kościołów odbywa się msza za duszę Wolfganga Amadeusza Mozarta. W tym roku odbyła się 

msza w intencji kompozytora w 228. rocznicę jego śmierci. 

Msza, której nie udało mu się sprzedać, ponieważ zmarł przed ukończeniem zamówionego 

działa – bo pisał muzykę, podobnie jak Dostojewski swoje książki, dla pieniędzy. 

Zapytacie, dlaczego jedyne takie? Bo nigdzie nie wykonuje się tej kompozycji tak jak została 

pierwotnie napisana jako oprawa dla mszy świętej w rycie trydenckim.  

W tegorocznym wykonaniu Requiem (Requiem d-moll KV-627) brał udział Poznański Chór 

Chłopięcy, soliści Maria Rozynek-Banaszak – sopran, Elżbieta Wróblewska – mezzosopran, 

Aleksander Kunach – tenor, Artur Janda – baryton ,orkiestra Collegium F pod dyrekcją 

Marcina Sopolińskiego i śpiewający mszę po łacinie prezbiter ks. prałat Jan Stanisławski. 

Moim zdaniem to wykonanie na żywo było dobre, jednak słyszałem lepsze wykonania tej 

mszy pogrzebowej. W niektórych momentach w odsłuchu i uczestniczeniu we Mszy mocno 

przeszkadzała mi słaba dykcja chórzystów lub mało selektywne wyśpiewywanie krótkich 

wartości nut w Kyrie czy Dies irae. Czasami nie udawało się wykonać wyraziście sotto voce 

(wł. półgłosem) głosów chłopięcych w części Confutatis, mającego kontrastować 

z dynamicznym i burzliwym forte orkiestry i głosów męskich. Miałem okazję dwukrotnie 

przygotowywać i wykonywać Mszę jako chórzysta Poznańskiego Chóru Katedralnego, mam 

więc świadomość trudności towarzyszących ćwiczeniu, ponieważ prof. Sopoliński, który 

zawsze dyryguje wykonawcami Requiem w katedrze, jest bardzo wymagającym dyrygentem. 

Jako wielokrotny słuchacz Requiem w różnych wykonaniach mogę jednak powiedzieć, że 

Requiem w wersji koncertowej (bez mszy trydenckiej, czasem również bez orkiestry) nie 

może się równać z Requiem w poznańskiej katedrze. Bo czy może być coś piękniejszego niż 

uczestniczenie w misterium mszy świętej z pełną muzyczną oprawą autorstwa genialnego 

kompozytora, jakim był z pewnością Mozart? Z pewnością w przyszłym roku wybiorę się na 

Requiem, bo jest to wydarzenie kulturalne w naszym mieście, którego nie można przegapić. 
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Mateusz Kołpa 

 

Tegoroczny film pt. “Joker” to wybitna i bardzo niestandardowa produkcja. Nie jest to film 

akcji o superbohaterach przesycony scenami walki i strzelaninami, ale jedyny w swoim 

rodzaju dramat psychologiczny, opowiadający historię komiksowej postaci z Gotham City. 

Reżyser filmu Todd Phillips bardzo zadbał o każdą scenę, każdy szczegół, a oglądając film, 

można odnieść wrażenie, że podobna historia faktycznie mogła mieć miejsce. Tytułowy 

Joker, zagrany przez Joaquina Phoenixa, wcale nie jest lepszy od Jokera zagranego przez 

Heatha Ledgera w filmie “Mroczny Rycerz”, lecz tworzy on coś zupełnie innego 

i równocześnie bardzo charakterystycznego. Jest to historia chorego psychicznie człowieka, 

źle traktowanego przez swoje otoczenie, popadającego w obłęd, skłaniająca widza do wielu 

przemyśleń i refleksji. Dzieło przesycone ilością motywów i nawiązań, ukazujące wiele 

mechanizmów dzisiejszego świata. 

Jest to kino jednego aktora, postać ukazana bardzo poważnie, reżyser skupia uwagę widza na 

Jokerze, stara się przekazać wszystkie emocje. Kreacja głównego bohatera jest rewelacyjnie 

poprowadzona, od początku do końca, a cała akcja i fabuła całkowicie skupia się na nim. 

W filmie oczywiście występują inne postacie, lecz są one na drugim, trzecim lub czwartym 

planie. Warto zwrócić uwagę na inaczej niż dotychczas zrealizowany wątek sławnego 

śmiechu Jokera. Jest on bardzo charakterystyczny, mrożący krew w żyłach, i rzekomo to 

część jego choroby psychicznej, ale taka przypadłość była dotąd niespotykana. W każdej 

realizacji śmiech Jokera ma swoje znaczenie, tutaj pojawia się, kiedy bohater traci pewność 

siebie i zostaje w jakiś sposób wypchnięty ze swojej strefy komfortu. Wtedy nie może się 

powstrzymać i zaczyna się nieopamiętanie śmiać. Równie bardzo ciekawym wątkiem są 

sceny, w których bohater zaczyna biec, niejako próbuje uciec przed światem. Jest to sygnał 

od reżysera, że przydarza się coś złego Jokerowi, pogarsza swój stan emocjonalny, pogłębia 

swoje szaleństwo. Dzieło czerpie wiele inspiracji z historii kina, dobrym przykładem jest 

“Taksówkarz” Martina Scorsese, sporo ujęć kamery jest wzorowanych na tym filmie, 

a w Jokerze jest nawet zatrudniony Robert De Niro. Oprócz tego występują nawiązania do 

wielu innych produkcji, na przykład “Czasu Apokalipsy”, “Łowcy jeleni” czy nawet “Nigdy cię 

tu nie było” z Joaquinem Phoenixem. 

Te nieco wolniejsze sceny wypełnia ponadto kapitalna muzyka Hildur Ingveldar Guðnadóttir. 

Islandka, choćby w przebojowym "Czarnobylu", już udowodniła, że fantastycznie potrafi 

budować klimat opowieści, a jej umiejętności zachwycają niemal w równym stopniu co 

popisy Phoenixa. Obraz bardzo kameralny, surowy, bez hollywoodzkiego brokatu. Spory 

nacisk na czerwone elementy, czerwono-żółte światło, co ma odniesienie do “świata” 

klaunów. Warto zauważyć, że film opowiada historię czarnego charakteru, rozchwiana 

natura Jokera chyba w żadnym z dotychczasowych filmów nie została tak kompleksowo 

zilustrowana. Widzimy zszarzałe, zabrudzone Gotham z końcówki lat 70. ubiegłego wieku, 

gdzie bieda wylewa się na ulice, natomiast elity dalej żyją sobie bardzo wygodnie.  
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Dobrym przykładem osoby z wyższych warstw społecznych w filmie jest postać Thomasa 

Wayne'a, który wcale nie jest zły, natomiast prezentuje bardzo znaną postawę ludzi z jego 

sfer, to znaczy skierowaną do niższych klas z przekazem: Wy klauny, głupi ludzie na dnie 

społeczeństwa, nie wiecie, co jest dla was dobre, my spróbujemy wam pomóc, a wy nas nie 

słuchacie! Wystarczy, że będziecie robić wszystko, co wam każemy, a wszystko będzie 

w porządku. Jest to pozorna troska, przez która przebija się pogarda i poczucie wyższości. 

Ten wątek jest bardzo powszechny i w naszym świecie - mówienie do ludzi w ten sposób. 

Historia Arthura Flecka w wielu momentach jest bardzo brutalna i to nie bez przyczyny. 

Każde zabójstwo w filmie, których paradoksalnie tak wiele nie ma, posiada motywację, a na 

przykład Joker Heatha Ledgera zabijał bez przyczyny wielu ludzi. Reżyser sprytnie próbuje 

zasygnalizować widzowi, że nie jest to zachowanie zdrowego człowieka, bo gdyby tego nie 

robił, mógłby spotkać się z falą oburzenia ze strony krytyków filmowych.  

“Joker” zmusza do refleksji nad dzisiejszym światem, sposobem traktowania innych ludzi. 

Film sprawia dużo przyjemności świadomemu widzowi, a nie dostarcza spektakularnych 

eksplozji, dramatycznych pościgów, efektownych pojedynków. Na koniec seansu miałem 

przeczucie, że każda scena była bardzo starannie zaplanowana, ani przez chwilę film mi się 

nie dłużył i z chęcią obejrzałbym jeszcze raz. Dopiero po pewnym czasie od opuszczenia sali 

kinowej zrozumiałem prawdziwe znaczenie tej produkcji. Scenariusz bardzo ciekawy, 

podejście reżysera do tematyki bardzo nietuzinkowe. Zachęcam gorąco do doświadczenia 

samemu, jak dobra jest gra aktorska Joaquina Phoenixa, fabuła i muzyka w filmie Todda 

Phillipsa.  
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Mikołaj Nowicki 
 
 
Niedawno miałem przyjemność obejrzeć film pod tytułem „Twój Vincent”. Dzieło to przybliża 
nam okoliczności tajemniczej śmierci znanego malarza Vincenta van Gogha. Film wywarł na 
mnie spore wrażenie, szczególnie przez nowatorski sposób animacji filmu. 
 
Reżyserami są Dorota Kobiela oraz Hugh Welchman. W rolę głównego bohatera Armanda 
Roulina wciela się Douglas Booth.  Animacja pierwszy raz ukazała się w 2017 roku, lecz przez 
swą specyfikę prace nad nią rozpoczęły się już siedem lat wcześniej. 
 
Film opowiada o synu naczelnika poczty, który na prośbę ojca podejmuje się próby 
dostarczenia ostatniego listu zmarłego przed rokiem van Gogha. Z początku Armand jest 
sceptyczny, uznając zmarłego za niepoczytalnego, którym nie ma sensu się przejmować. 
Sceptycyzm ten po pewnym czasie znika, zastąpiony rzeczywistym pragnieniem rozwiązania 
zagadki życia i śmierci  twórcy. 
 
Młodzieniec przebywa drogę z Holandii, przez Paryż, aż po wioskę na południu Francji. 
Porusza się śladami Vincenta van Gogha w poszukiwaniu właściwego odbiorcy listu 
i rozwiązania tajemnicy samobójstwa malarza. 
 
Fantastycznym aspektem tegoż obrazu jest, jak już wspomniałem, animacja. Jest to pierwszy 
w pełni namalowany film. Każda klatka, każdy moment filmu został namalowany w estetyce 
stylu Vincenta van Gogha. Również wygląd postaci jest bezpośrednio inspirowany jego 
obrazami. To właśnie ta specyficzna właściwość tekstu kultury stanowi najważniejszy powód, 
dla którego warto go obejrzeć. 
 
Nie ukrywam, iż przez pierwsze minuty owa właściwość filmu jest trudna do zaakceptowania, 
co utrudnia jego odbiór. Na szczęście po kilku minutach obraz zaczyna wydawać się naturalny, 
co pozwala w pełni podziwiać jego piękno. 
 
Cały film został przed namalowaniem nagrany w standardowy sposób, a późniejsza obróbka 
niezwykle podkreśla piękną grę aktorską. 
 
Jak napisałem powyżej, obejrzenie cudu, jakim niewątpliwie jest ten film, było czystą 
przyjemnością. 
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Łukasz Borak 

 

„Wesołe Kumoszki z Windsoru” autorstwa Williama Shakespeare’a, wyreżyserowany przez Pawła 

Aignera, to wyjątkowy i prawdopodobnie jedyny w Polsce spektakl, dzięki współpracy dwóch teatrów 

pod gołym niebem. Ten występ każdy entuzjasta teatru musi obejrzeć! Wersja Aignera jest 

wyjątkowo śmieszna, ponieważ wszystkie błędy językowe i dwuznaczne teksty zostały zmienione na 

odpowiednie dla języka polskiego.  

Utwór Shakespeare’a przenosi nas do XVII-wiecznej Anglii. Opisuje perypetie samolubnego 

i sprytnego Johna Falstaffa, który pragnie się wzbogacić, pisząc listy do dwóch żon najbogatszych 

ludzi w Windsorze – do Małgorzaty Page oraz Alicji Ford. Okazuje się jednak, że obie się bardzo 

dobrze znają i szybko odkrywają podstęp. Oprócz tego jest również motyw Anny Page, która pragnie 

wyjść za mąż. O jej względy starają się francuski doktor Caius oraz Abraham Mizerek. Nie wiedzą oni 

niestety, że pani Page już zakochała się w innym. 

Gra aktorska jest wyśmienita. Grzegorz Gzyl (John Falstaff) zaskakuje i mimo charakteru swojej 

postaci zyskuje sympatię publiczności żartami oraz niezdarnymi ruchami na scenie. Nie wolno 

zapomnieć o występie Anny Kociarz (Małgorzata Page) oraz Marty Herman (Alicja Fort), które chytrze 

i przebiegle oszukały głupiego Johna Falstaffa. Oprócz tego na scenie zobaczymy również Marka 

Tyndę (pan Ford) – zazdrosnego męża gotowego zabić nieszczęsnego zalotnika, Tomasza 

Piotrowskiego (pan Fenton), który robi konkurencję nieśmiałemu i wstydliwemu Mizerkowi (Dorota 

Androsz) w walce o rękę Anny Kaszuby (Anna Page). Warto również wspomnieć o grze aktorskiej 

Michała Jarosa (ksiądz Hugo Evans), który swoim kaleczeniem mowy i wmawianiu innym, jak się 

prawidłowo mówi, potrafi rozśmieszyć widza. Wszyscy odgrywają swoje role wspaniale, ale 

zdecydowanie na wyróżnienie zasługuje Grzegorz Gzyl (John Falstaff). Udało mu się wykreować 

postać wyjątkową, bo cyniczną i negatywną, która i tak skradła serca publiczności.  

Sztuka charakteryzuje się wyjątkową żwawością, ponieważ aktorzy oprócz poruszania się po dość 

dużej scenie chodzą między widzami i wchodzą z nimi w interakcję. Na tej sztuce nikt nawet nie 

pomyśli o nudzie! Tutaj nie ma tylko zabawnych dialogów lub ruchów. Cała sztuka jest zabawna 

i zachęca do brania czynnego udziału w tym długim, 3-godzinnym spektaklu. Warto również 

wspomnieć o unikatowych i doskonale wykonanych kostiumach aktorów, na które aż chce się 

patrzeć. Całemu przedstawieniu towarzyszy na bieżąco zmieniające się światło słoneczne, ponieważ 

sztuka jest wystawiana z otwartym dachem dla dopełnienia oprawy wizualnej. Jest jednak jedna 

rzecz, do której można mieć wątpliwości. Jest nią scena finałowa, a konkretnie wprowadzenie do niej. 

Jest ono na tyle długie i skomplikowane, że niektórzy widzowie mogli się w tym wszystkim pogubić.  

„Wesołe Kumoszki z Windsoru” to jeden z mniej znanych utworów Shakespeare’a. Jednak widownia 

doskonale się bawiła. Nic w tym dziwnego, ponieważ sztuka wyreżyserowana przez Pawła Aignera ma 

wszystko, czego potrzeba. Długość nie ma znaczenia, dopóki fabuła jest ciekawa. Cieszę się, że 

miałem przyjemność oglądać, a nawet uczestniczyć w tym wspaniałym spektaklu. Zdecydowanie 

warto zarezerwować sobie czas i zagościć w teatrze na te trzy krótkie godziny. 
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LICEALIADA: turniej piłki nożnej 
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