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Wstęp

Wstęp
Ostatni raz w roku 2014 mamy przyjemność udokumentowania wydarzeń szkolnych.
Jakże szybko przeminął ten rok; rok dynamicznych zmian, wielkiego zamieszania
związanego z przeprowadzką szkoły i nową formułą matur. Jednakże, wszystko zaczyna
być już mniej obce, po czterech miesiącach w budynku przy ul. Cegielskiego mury
szkoły są już bardziej swojskie , bardziej przyjazne, bardziej ósemkowe. Tylko do
przenikliwego zimna na korytarzach trudno się przyzwyczaić, no i jeszcze ta ogromna
ilość schodów, gdzie każdy z nas co dzień zdobywa ośmiotysięcznik … Ale to są uroki
naszego liceum, jednakże pamiętajmy, że najważniejsze, co tworzy Ósemkę, to MY.
Nauczyciele, uczniowie, pracownicy, którzy każdego dnia roku udowadniają, że ta
szkoła jest wyjątkowa. a co się w niej działo w ostatnich miesiącach, możecie przeczytać
właśnie na karatach naszej gazetki.
Całej społeczności Ósemki - Dyrekcji, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom i Wam,
Koleżanki i Koledzy z okazji świąt Bożego Narodzenia – składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia i spokoju, radości i ciepła oraz dużo wypoczynku, by z energią
wkroczyć w 2015 rok ! Przepraszamy za opóźnienie w wydaniu gazetki, było ono
spowodowane problemem ze sprzętem.
redakcja
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Wydarzenia : Adasie

Sprawozdanie z Adasiów 2014-2015
Dnia 13 października w naszym
liceum odbyła się coroczna gala
wręczenia nagród dla najlepszych
nauczycieli.

Na samym początku głos zabrał Pan
dyrektor, który szczegółowo streścił
największe sukcesy, jakie osiągnęli
profesorowie
i uczniowie
w naszej
szkole. Następnie wręczone zostały
pisemne podziękowania wszystkim
pracownikom
szkoły.
Gala
przeprowadzona została w klimacie lat
dwudziestych. w tematykę uroczystości
uczestników wprowadził stylizowany
film
o tematyce
detektywistycznej.
Obrazowi nie towarzyszył jednak żaden
dźwięk - napięcie budowała jedynie
cicha muzyka fortepianowa. Jak co roku
nagrodę Pasjonata Roku odebrał
P.profesor
Juliusz
Kaczanowski.

jednogłośnie w danej kategorii wybierze
tego samego profesora. Panią profesor
Agnieszkę Wanot wybrały w tym roku
jednocześnie
aż
dwie
klasy.

Na zakończenie Jakub Dabov odśpiewał
przepiękną piosenkę "W starym kinie",
która w szykowny sposób uwieńczyła
całą galę.
Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni
sposobem,
w jaki
gala
została
poprowadzona. Był to wspaniały sposób
na wspólne uczczenie święta szkoły Dnia Edukacji Narodowej.
Jagoda Kaczmarek

Największym zaskoczeniem był fakt, że
Pan
dyrektor
został
odznaczony
dwukrotnie: otrzymał tytuł Gawędziarza
Roku oraz Mistera Roku. Nagrodę
Najlepszy z Najlepszych dotrzymała
P.profesor Agnieszka Wanot. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że nagroda
Adasiów jest przyznawana danemu
nauczycielowi,
gdy
cała
klasa
3

Wydarzenia : Święto Niepodległości 11 listopada
Uroczystość
Niepodległości

z okazji

Święta

W piątek 7 listopada odbyła się
uroczystość
z okazji
Święta
Niepodległości przygotowana przez
klasę 2f. Przypomniała istotne fakty
związane z tym ważnym dla państwa
świętem, podane w sposób skłaniający
do zadumy i refleksji nad trudnymi
losami
naszego
kraju.

Oprócz tradycyjnej scenki z udziałem
Aliny
Nowickiej
i Marcina
Depczyńskiego, którzy wczuli się w rolę
babci oraz dziadka, a także Martyny
Michalskiej i Jakuba Zakrzewskiego
w roli wnucząt, mogliśmy obejrzeć efekt
pracy Katarzyny Gellert, Martyny
Michalskiej, Joanny Stecewicz, Karoliny
Galińskiej, Mikołaja Szoszkiewicza oraz
Jana Spychalskiego w postaci traileru do
filmu
„Niepodległość”,
który
w przyszłości może doczeka się Oskara,
a przynajmniej wyróżnienia w gronie
ósemkowiczów.
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Następnie dla równowagi nastrojów
wysłuchaliśmy recytacji oraz piosenek,
które nadały podniosły klimat tym paru
minutom, w wykonaniu uczniów. Na
koniec,
dzięki
wytężonej
pracy
Aleksandry
Drogi
oraz
Joanny
Tomowiak, mogliśmy na chwilę
oderwać się od uroczystego nastroju
panującego tego dnia w całej szkole
i w humorystyczny sposób uświadomić
sobie, jak ważna w naszym życiu
powinna być ogólna wiedza historyczna.
Przedstawienie
zostało
utrzymane
w lekkiej i przyjemnej atmosferze, tak
by
wszechogarniający
patos
towarzyszący
tego
rodzaju
uroczystościom mógł być najmniej
odczuwalny, dzięki czemu uczniowie
mogli lepiej przyswoić sobie wiedzę.
Całość poprowadzili Adrianna
Wanot oraz Maksymilian Zbierski.
w imieniu całej klasy 2f chcielibyśmy
skierować specjalne podziękowania do
Kamila Waltera oraz P.prof. Doroty
Mechlińskiej, osób, bez których
przedstawienie nie mogłoby zaistnieć.
Izabella Stawicka

Wydarzenia :Inauguracja roku akademickiego
INAUGURACJA
ROKU
AKADEMICKIEGO 2014-2015
NA
UNIWERSYTECIE
EKONOMICZNYM w POZNANIU
PROJEKT
„KLASA
AKADEMICKA”
30 listopada 2014 r. uczniowie VIII LO
z Ekonomicznej Klasy Akademickiej II
D już po raz drugi wzięli udział
w inauguracji
projektu
„Klasa
Akademicka”.
Uroczystość
miała
miejsce na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Poznaniu. Uczniom biorącym udział
w projekcie
towarzyszyli
ich
wychowawcy
i dyrektorzy
szkół,
z którymi Wydział Zarządzania ma
podpisane Porozumienie o współpracy.
Zainteresowanie tego typu klasami jest
duże. w tym roku do sześciu klas
drugich dołączyło jeszcze dziesięć klas
pierwszych

.
Tak jak w ubiegłym roku i tym razem
inauguracja była bardzo uroczysta.
Uczelnię reprezentowali: Prodziekani
Wydziału Zarządzania – dr hab. Piotr
Bartkowiak, prof. nadzw. UEP oraz dr
hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw.
UEP, Pracownicy naukowo-dydaktyczni
reprezentujący Wydział Zarządzania
UEP w szkołach patronackich oraz
studenci
Wydziału
Zarządzania.
Uczniowie klas pierwszych odebrali
„Karty
Indywidualnych
Osiągnięć
Uczestnika
Projektu
Klasa
Akademicka”.
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Miłym momentem dla uczniów klasy
II D VIII LO było wręczenie nagród
laureatom konkursu fotograficznego
„Zarządzanie
w obiektywie”
dokonane przez Prodziekana dr hab.
Piotr Bartkowiaka, prof. nadzw. UEP.
Przypomnę tylko, iż to właśnie do
naszych uczniów należały wszystkie
główne
miejsca
na
podium.

Następnie uczniowie klas drugich
uczestniczyli
w przygotowanych
specjalnie dla nich, prowadzonych przez
studentów i opiekunów Studenckich Kół
Naukowych z Wydziału Zarządzania
warsztatach tematycznych:
Profesjonalne
przygotowanie
publicznych
wystąpień
- Warsztaty tematyczne - kariera
- Marketing partyzancki.
Wykład
Pana
dra
Roberta
Romanowskiego
pt.
„Dyplomacja
publiczna w marketingu terytorialnym”
był ostatnim punktem inauguracji
projektu „Klasa Akademicka”.
Teraz przed uczniami klasy II D szereg
dodatkowych działań
wynikających
z bycia
uczestnikiem
projektu.
wychowawca kl.IId
Dorota Koźlik

Wydarzenia :Dzień Patrona
Dzień Patrona

i nowoczesnych

form

przekazu.

2 grudnia 2014 r. w naszej szkole
obchodzony był Dzień Patrona – Adama
Mickiewicza.

Z tej okazji klasa 2 g pod opieką Pani
profesor Alicji Zimmer przygotowała
uroczystość dla uczniów i pracowników
szkoły oraz dla zaproszonych gości.
Wśród zaproszonych znaleźli się
dyrektorzy pobliskich szkół – III LO im.
Św. Jana Kantego, LO Św. Marii
Magdaleny oraz VI LO im. I.J.
Paderewskiego.

Ciekawym punktem obchodów było
ogłoszenie wyników Ligi Klas na film
o patronie, które zostały przyjęte przez
publiczność z widocznym entuzjazmem.

Zwyciężyła klasa 2 c.
Kamila Urbaniak

Podczas tych uroczystości przybliżona
została
twórczość
Mickiewicza
w poszczególnych etapach życia, za
pomocą zarówno tradycyjnych jak
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Wydarzenia :Wymiana polsko-francuska
Wymiana polsko-francuska

odkrywaliśmy
tajniki
garncarstwa,
a także procesu destylacji wody różanej.

W dniach od 2 do 11 października pięć
dziewcząt z klasy 1G naszego liceum
wzięło udział w wymianie polskofrancuskiej organizowanej przez II LO
w Poznaniu. Była ona okazją do
poznania obcej kultury i tradycji, a także
nauki
języka.

Podróż autokarem trwała długo.
Po prawie 22 godzinach jazdy
dotarliśmy do celu-miasta Saumur
leżącego nad rzeką Loarą. Tam czekały
na nas rodziny-nasi opiekunowie.
W weekend zregenerowaliśmy
siły i bliżej poznaliśmy partnerów
wymiany. Pomysłów na spędzenie czasu
wolnego było wiele, a w śród nich np.:
wyjście na basen, wspólne oglądanie
filmów czy przejażdżka konna.
W poniedziałek zwiedzaliśmy
dwa zamki nad Loarą: ruiny warowni
średniowiecznej
w Chinion
i zrekonstruowaną fortyfikację w Azay
le Rideau.
Kolejny dzień zaczęliśmy od
oficjalnego powitania przez dyrektora
Institution Saint Louis oraz francuskiego
śniadanka. Po południu odkrywaliśmy
miasto Saumur, złożyliśmy wizytę
w merostwie oraz poznaliśmy lokalną
odmianę gry w boule.
W
środę
uczestniczyliśmy
w lekcjach
naszych
francuskich
kolegów, a w czasie gdy część osób
miała próbę przedstawienia, pozostali
wyruszyli na poszukiwanie pamiątek.
Kiedy wszyscy ponownie się spotkali,
pojechaliśmy do Due la Fontaine, gdzie
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Na ostatni dzień zaplanowana
była wycieczka do filmowego parku
rozrywki „Futuroscope”, która zapadła
w pamięci
wszystkich
„wymianowiczów”.
Wieczorem
obejrzeliśmy amatorskie przedstawienie
naszych kolegów.
Nazajutrz,
wcześnie
rano,
żegnaliśmy się z rodzinami i podziwiając
zostające w oddali widoki Saumur,
wyruszyliśmy w drogę powrotną do
domu i codziennych obowiązków…
Paulina Fiebig 1G

Wydarzenia :21 listopada – światowy dzień życzliwości i pozdrowień

21 LISTOPADA
DZIEŃ
i POZDROWIEŃ

– ŚWIATOWY
ŻYCZLIWOŚCI

W naszej szkole Klub Ośmiu zapraszał
do świętowania tego dnia pod nazwą:
„DZIEŃ
MIŁEGO
SŁOWA”.
Wolontariusze zachęcali wszystkich do
szczególnej życzliwości w tym dniu.
Przypominali o magicznych słowach,
które otwierają drzwi i serca. Starali się,
aby uśmiech gościł na wszystkich
twarzach. w tym celu przygotowali wiele
miłych niespodzianek: buziaczkowe
tęczowe naklejki, które od rana
rozdawali; wyrywane kartki, z których
każdy mógł zabrać dla siebie trochę
uśmiechu,
radości
i optymizmu;
kolorowe
kartki
z sympatycznymi
hasłami.

To już cykliczna akcja organizowana
przez szkolny Klub Ośmiu. Cieszymy
się, że i w tym roku spotkała się
z Waszym miłym odbiorem. Zatem
w przyszłym roku 20 listopada (21.11. –
to będzie sobota) przywitamy Was od
rana z uśmiechem, życząc MIŁEGO
DNIA

Razem z Wami w tym dniu doskonały
humor miała
opiekunka szkolnego Klubu Ośmiu
Dorota Koźlik

Na pierwszym piętrze wolontariusze
ustawili tablicę, gdzie można było
przypinać miłe słowa skierowane do
dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów. Tu
pewnie zabrakło Wam pomysłów,
a może odwagi ... , bo życzeń nie było
wiele, za to po kilku dniach... o ho ho
przybyło
odważnych
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Wolontariat
KOMENTARZ
SZKOŁY:

DO
VIII

UDZIAŁU

Ośmiu.

LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ADAMA

Klubu

IM.

MICKIEWICZA

w POZNANIU w KONKURSIE

NA

WYSTRÓJ SZKOŁY „Finlandia i jej
Elfy,

czyli

pomocnicy

Świętego

Mikołaja”.
Konkurs na dekorację „Finlandia
i jej Elfy, czyli pomocnicy Świętego
Mikołaja” , w przypadku naszej szkoły,
odbył
się
w powiązaniu
z akcją
charytatywną.

Jak co roku wolontariusze
szkolnego Klubu Ośmiu przed świętami
Bożego Narodzenia organizują różne
zbiórki i akcje na cel charytatywny.
w tym roku postanowiliśmy połączyć
konkurs organizowany przez Konsulat
Finlandii
z naszymi
działaniami.
Przyczynkiem do tego stało się hasło,
które nam się bardzo spodobało:
„Finlandia i jej Elfy, czyli pomocnicy
Świętego Mikołaja”. Przecież, jak
wszystkim wiadomo, święty Mikołaj
kojarzy się z robieniem prezentów
i dobrych uczynków. a cóż innego
robimy my – wolontariusze? Nasze
działania przynoszą radość i uśmiech
koleżankom i kolegom ze Szkoły
Specjalnej nr 102 w Poznaniu. Od wielu
lat obie szkoły współdziałają w ramach
integracji młodzieży. w owe działania
zaangażowani są głównie wolontariusze

Tak oto i tym razem młodzież VIII LO
stała się „pomocnikami Świętego
Mikołaja” po to, by nieść radość innym
na zbliżające się Święta. Wolontariusze
ogłosili w Ósemce dzień 14 listopada
Świętem Elfów – pomocników świętego
Mikołaja. Już od rana uwijali się
w jednej z sal, przygotowując ciasto
i dodatki na gofry, które następnie
z wszelakimi ciastami upieczonymi
przez wolontariuszy były sprzedawane
na przerwach. Wolontariusze ubrani byli
w mikołajkowe czapki, a niektórzy mieli
nawet elfowe skrzydełka. Na przerwach
dźwiękiem
dzwoneczka
zapraszali
wszystkich
do
wzięcia
udziału
w zabawie.

Otoczenie sali udekorowali choinką,
światełkami i innymi ozdobami, tworząc
klimat
Świąt.
w widocznym
dla
wszystkich miejscu pojawiła się tablica gazetka z informacjami o Finlandii,
z której można było się dowiedzieć, że
tak naprawdę Finlandia to nie tylko
Nokia i znany alkohol :), to również
przyjaźni ludzie, którzy - pomimo iż żyją
w surowym
klimacie,
uwielbiają
zwariowane zawody, takie jak: biegi
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Wolontariat
z żonami na plecach czy rzut telefonem
na odległość.
Po szkole rozchodził się słodki zapach
wypieków,
a widok
uczniów
spacerujących po korytarzach z goframi
dawał złudzenie nadmorskich deptaków.
Powodzenie akcji przerosło nasze
oczekiwania; spotkało się z wielkim
zainteresowaniem tak młodzieży jak
i nauczycieli.

W
tym
miejscu
szczególnie
chcielibyśmy podziękować księdzu
Adamowi Pawłowskiemu za tak bardzo
hojne wsparcie naszego przedsięwzięcia.
Ten dla mnie niezwykły w swym
.

kapłaństwie i tak zwyczajnie dobry
człowiek zawsze z radością i zapałem
włącza się w nasze działania. Serdeczne
Bóg zapłać, księże Adamie :)
Wolontariusze ze sprzedaży
słodkości zebrali 690 zł. Pieniądze
zostały
przekazane
Opiekunce
Samorządu Szkolnego w ZSS nr 102 dla
jednego z uczniów tej szkoły na zakup
odzieży. Obdarowany chłopiec (Olek)
jest
jednym
z pięciorga
dzieci
wychowywanych
wyłącznie
przez
mamę. Kiedy od Pani pedagog
dowiedziałam się o bardzo trudnej
sytuacji tej rodziny, postanowiliśmy tam
skierować pomoc. To dzięki uczniom
naszej szkoły na twarzy kolejnego
dziecka
pojawi
się
uśmiech.
Podsumowując,
dziękujemy
Konsulatowi Finlandii za świetny
pomysł, który stał się inspiracją naszej
świątecznej akcji.

opiekun Klubu Ośmiu - szkolnego wolontariatu
Dorota Koźlik
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Nagroda Dyrektora szkoły i Rady Rodziców dla EwyWasielewskiej, uczennicy klasy 2 D
Nagroda Dyrektora szkoły i Rady
Rodziców dla EwyWasielewskiej,
uczennicy
klasy
2
D.

Pewnego październikowego poranka,
kiedy przyszłam rano do pracy, zostałam
poinformowana o zdarzeniu, które miało
miejsce
poprzedniego
dnia.
Opowiedziała mi o nim Pani prof.
Agnieszka Mazurek, która wracając do
domu po zajęciach w szkole, była jego
świadkiem. Otóż pewna młoda kobieta
niespodziewanie przewróciła się na
motorowerze. Jedna z uczennic VIII LO
udzieliła jej pomocy, zajmując się
poszkodowaną, okrywając ją kocem
termicznym (który to uczennica miała
przy sobie) i powiadamiając pogotowie.
Jak się okazało, tą uczennicą była Ewa
Wasielewska
z klasy
II
D.

Jako jej wychowawczyni nie mogłam
nie zareagować na usłyszaną informację.
o wydarzeniu poinformowałam Dyrekcję
szkoły i wystąpiłam z pismem do Rady
Rodziców
o przyznanie
uczennicy
nagrody. Moja prośba spotkała się
z pełnym zrozumieniem i aprobatą.
Zarówno Dyrekcja, Rada Rodziców i ja
jako wychowawca jesteśmy przekonani
o konieczności zauważania i nagradzania
tak szlachetnych postaw młodzieży.
Uczennica klasy II D Ewa Wasielewska
otrzymała pochwałę Dyrektora szkoły
i nagrodę ufundowaną przez Radę
Rodziców.Dyplom uznania i kupon
wartości 100 zł na zakupy w Empiku
zostały jej wręczone na uroczystości
Święta Patrona Szkoły przez Pana
dyrektora
Marka
Greflinga
oraz
przewodniczącego Rady Rodziców Pana
Leszka Tomaszyka.

Ja również byłam na tej jakże ważnej dla
całej społeczności VIII LO uroczystości
i biłam mocne brawa swojej uczennicy,
gdyż jest to dziewczyna naprawdę
niezwykła. Interesuje się różnymi
dziedzinami: ekonomią i medycyną. Od
pierwszej klasy jest gospodarzem Klubu
Ośmiu i wspaniale sprawdza się w tej
roli. Aktywnie działa w harcerstwie - 6
PDW im. Emilii Sczanieckiej, a od
grudnia 2013 jest ratowniczką ZHP
(ukończyła kurs ratownictwa). To osoba
niezwykle pracowita i obowiązkowa,
o wysokiej
kulturze
osobistej,
wielokrotnie udowodniła, że zawsze
można na nią liczyć, ... a do tego
pięknie śpiewa 
Jeszcze
raz
gratuluję,
Ewuniu,
i dziękuję.
wychowawczyni klasy II D Dorota
Koźlik
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Biblioteka nie tylko dla moli książkowych
Biblioteka- nie
książkowych

tylko

dla

moli

W naszej szkolnej bibliotece
możemy oglądać zdjęcia
wykonane
przez seniorów w ramach projektu
“Okiem Seniora”. Jest to projekt pod
patronatem
European Centre of
Citizens’ Partnership , który - jak
możemy czytać na jego stronie
internetowej” - jest organizacją założoną
z wewnętrznej
potrzeby
skuteczniejszego oddziaływania na
otaczający nas świat, a także z poczucia
odpowiedzialności
za
Europę,
a w szczególności Polskę. Członkami
ECCP
są
ludzie
o szerokich
horyzontach, pełni energii i woli do
działania. European Centre of Citizens’
Partnership przyświecają idee budowy
wspólnoty obywatelskiej. Uważamy, że
taką osiągnąć można, pozytywnie
oddziałując
i aktywizując
ludzi
w różnym wieku. Zdjęcia zostały
umieszczone w bibliotece z inicjatywy
Prezesa ECCP Tomasza Bździaka absolwenta Ósemki. i chyba udaje się
dzięki temu realizować idę budowania
wspólnoty i aktywizacji ludzi, bowiem
seniorzy zrobili przepiękne zdjęcia, a
nasi uczniowie mogą je podziwiać.
Świadczą o tym opinie uczniów,
niektóre z nich zamieszczamy poniżej.
"Zdjęcie "Drzewo jak życie"
Łucji Drudzińskiej zostało wykonane
w parku i przedstawia dwoje starszych
ludzi,
mężczyznę
i kobietę,
odwróconych tyłem, patrzących w stronę
pomnika drzewa. Ciała staruszków są
nieznacznie zwrócone ku sobie, z czego
można wnioskować, że łączy ich silna
więź emocjonalna. Fakt, że nie widać ich
twarzy, świadczy , iż nie oni są
najważniejsi, istotniejszy jest obiekt, na
który patrzą, pomnik drzewa pnącego się
ku górze. Nie ma żadnej prostej gałęzi,
jego
pień
jest
powykręcany.
Portretowane postaci są uchwycone
w chwili zadumy. Tytuł sugeruje, że

para kontempluje drzewo, przyrównując
je do życia."
Rafał Hądzelek
"Para staruszków stojących przed
drzewem wygląda na małżeństwo
i pomimo że stoi do nas tyłem, to wydaje
mi się, że oboje się uśmiechają. Patrząc
na tę scenę, możemy się domyślić, że
choć są starzy, to ich życie nadal jest dla
nich tajemnicze, skomplikowane i mimo
że już nie wybucha taką namiętnością
i ogromem emocji i kolorów jak kiedyś,
nadal jest piękne. [...] Postacie są
odwrócone do nas plecami. w ten sposób
autorka chciała wyrazić to, że jej
fotografia nie dotyczy tylko tej dwójki
starszych ludzi. Są anonimowi, to znaczy
iż mogą być każdym. Fotografia
uwiecznia nam daną chwilę. Nie wiemy,
co działo się z jej bohaterami wcześniej,
co dzieje się potem."
Bogumiła Szubert
"Fotografia Haliny Nowak pt.
"Autoportret
(Pałac
w Zakrzewie)"
przedstawia lustro, a w nim odbicie
starszej kobiety, które się fotografuje.
Nie pozuje do zdjęcia, zauważyła
motyw, który ją zaciekawił i postanowiła
go wykorzystać. [...] Obydwie dłonie
obejmują przedmiot, osoba nie chce
zwracać uwagi na siebie, tylko na
wykonywaną czynność i uwiecznianą
sytuację. Sugeruje, że aparat jest jej
pasją, pozwala się rozwijać i czerpać
radość z życia. [...] Autorka pragnie, aby
odbiorcy skupili się nie na jej postaci,
tylko na tym, co wewnątrz ram, gdzie
ona stanowi jedynie mały fragment
przestrzeni w dolnej części lustra.
Dowodzi to skromności kobiety,
świadomości, że jest tylko ziarenkiem
piasku wśród mieszkańców ziemi. [...]
Na przeciwległej ścianie znajduje się
lustro, na obrazie widnieje zatem
nieskończenie wiele coraz mniejszych
zwierciadeł znajdujących się jedno
w drugim. [...] po ludziach zostanie
nieskończenie wiele fotografii, które nie
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pozwolą o nich zapomnieć następnym
pokoleniom."
Miłosz Mikołajczyk:
"Bez
cienia
wątpliwości
najtrudniejsze
zadanie
stoi
przed
fotografem, który uwiecznia postać
człowieka na zdjęciu. Jedna klatka
z aparatu
musi
możliwie
najlepiej
przedstawić
osobowość
portretowanego.[...] Grzegorz Drożdż,
twórca zdjęcia pt "Rencista", błyskotliwie
ukazuje problem niskich dochodów
rencistów poprzez wymowne uwiecznienie
starszego
człowieka
trzymającego
banknoty na tle tablicy z nazwą
miejscowości Renta. z ekspresji twarzy
mężczyzny można wyczytać rozżalenie
i bezradność wobec znikomej wysokości
wypłaty."
Emilia Maciejewska

polecieliśmy

na

Tajwan.

Tajwan to wyspa, niezależna od
Chin, gdzie główną religią jest buddyzm.
Jednak są miejsca, w których wiara
katolicka nie jest obca. w szkole
w miejscowości Kaohsiung, wizytowanej
przez nas uczy się ponad 4.500 uczniów.
Ma ona charakter katolicki i zawiadują nią
dominikanie, ale 90% uczniów to
wyznawcy buddyzmu.. Ku naszemu
zdziwieniu, w sierpniu w czasie wakacji
w szkole przebywali uczniowie, którzy się
dokształcali. Na Tajwanie nauczyciele
mają
10
dni
wakacji.

EGZOTYCZNY TAJWAN i CHIŃSKA
MSZA ŚWIĘTA
Podczas jednej z rozmów z ks. Adamem
Pawłowskim dowiedziałem się, że
niebawem leci na Tajwan, by pomóc
zakonowi
dominikanów
w przygotowaniach do wyjazdu grupy
młodzieży ze Szkoły im. Św. Dominika
w Kaohsiung na spotkanie z Ojcem
Świętym w Korei. Zapytałem wprost, czy
istniała- by możliwość wybrania się razem
z ks. Adamem w tę podróż w celu
nawiązania kontaktu dla naszej szkoły .
w przygotowaniach bardzo pomógł nam
dominikanin o. Tomasz Zalewski, który od
kilku
lat
przebywa
w klasztorze
w Kaohsiung. w sierpniu tego roku wraz
z Panią
prof.
Marią
Aleszczyk

Podczas wizyty w Kaohsiung spotkaliśmy
się z dyrektorem Lin Yao Lung i zarządem
placówki. Władze tamtejszej szkoły
okazały
się
bardzo
otwarte
i zainteresowane współpracą oraz wymianą
uczniów ze szkołą z Poznania. Gdyby
udało się ją zrealizować, to dałoby to
możliwość pokazania naszym uczniom
nowego kraju, jego egzotycznej kultury
oraz poznania tamtejszego systemu
nauczania. Jeżeli chodzi o egzotykę, to
już
samo
zamówienie
jedzenia
w restauracji było nie lada wyzwaniem,
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ponieważ w menu wszystko jest napisane
w języku chińskim. .
Jednak największym przeżyciem
była msza św. prowadzona w języku
chińskim, która mocno utkwiła w mojej
pamięci . Taka okazja nadarzyła się, gdy o.
Adam Wójcik - dominikanin,
który
pracuje w parafii w Tajnej, zaprosił nas do
miejscowej katedry na mszę św.
Pierwszym zaskoczeniem było to, że przed
rozpoczęciem Eucharystii podeszła do
mnie Chinka prosząca, bym napisał na
kartce swoje imię i nazwisko. Zapytała
mnie także, czy mogę przeczytać
i czytanie w języku angielskim, niestety,
nie zabrałem ze sobą okularów do
czytania.

Jakie było moje zdziwienie, kiedy po
rozpoczęciu mszy św. ksiądz przywitał
wszystkich wiernych, a w szczególności
rodzinę, która przyjechała z Malezji oraz
pana Henryka Józefowskiego z Polski.
w katedrze rozległy się oklaski. Było to
bardzo miłe doświadczenie. Eucharystia
była
niecodziennym
przeżyciem,
chociażby dlatego, że nie znałem ani
jednego słowa w języku chińskim. Po
mszy św. przy wyjściu z katedry
otrzymałem pamiątkowy medal wybity
z okazji 50. rocznicy wybudowania
katedry w Tajpej. w 2016 roku grupa
młodych Tajwańczyków przyjedzie do
Polski na spotkanie z Ojcem Świętym
Franciszkiem w Krakowie.
W drodze powrotnej przyjadą do Poznania.

Krótka instrukcja obsługi 8 LO
Henryk Józefowski Krótka instrukcja
obsługi 8 LO, czyli schodami do nieba.
Już
od
początku
września
wiedziałem, ze ta szkoła jest wyjątkowa.
Przekonałem się o tym pierwszego dnia…
Chociaż na rozpoczęciu roku szkolnego
nie wiało nudą (co zakrawa wręcz na cud),
nie można powiedzieć, że przeciągów nie
było… Pierwsze trzy godziny w nowej
szkole, a następnego dnia pierwsze zużyte
chusteczki. Niby nic, ale wiedzcie, że jeśli
już drugiego dnia w szkole macie
problemy ze zdrowiem, to coś się dzieje.
Pomimo początkowych trudności,
jakie miałem z aklimatyzacją (głównie ze
względu na panujący w budynku chłodny
klimat), myślę, że przywykłem już na tyle
do surowych warunków (nie tylko
atmosferycznych), iż mogę do sprawy
podejść obiektywnie…
Na początku zacznę chyba od kilku
przykazań dla ucznia (oczywiście mojego
autorstwa), które ułatwią wam przetrwanie
w tej zadziwiającej krainie, jaką jest
Ósemka. Po pierwsze, pamiętajcie
o regularnym wzmacnianiu nóg! Jeśli nie
chodziliście nigdy na siłownię, teraz
nadszedł właściwy czas, aby zacząć. Może
wydaje się to wam niedorzeczne, ale
gwarantuję, ze po kilku pierwszych dniach
w naszym czteropiętrowym królestwie
zmienicie zdanie. Jako ciekawostkę mogę
podać, że przeciętny uczeń klasy pierwszej
pokonuje rocznie prawie 12000 metrów
schodów. Jeśli nie zdecydujecie się
skorzystać z siłowni, w końcu i tak
przywykniecie,
a kiedy
na
dobre
przyzwyczaicie się do pokonywania
sześciuset stopni dziennie, nic nie będzie
wam straszne (może poza windą).
Skoro już mowa o windzie,
z pewnością wielu z was zastanawia się,
czy nie lepiej skrócić sobie drogę,
korzystając z naszej pięknej windy…
Odpowiedź na to tak proste i jednocześnie
tak trudne pytanie brzmieć będzie zawsze
tak samo: „nie”. Niezależnie od tego, jak
bardzo kusiłaby was ta posrebrzana
kabina, zdecydowanie odradzam. Ne
bądźcie jak Adam i Ewa i nie sięgajcie po
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zakazany owoc (lub raczej zakazany środek
transportu), ponieważ niepojedziecie windą
do nieba, a najwyżej do czatującego na
najwyższym piętrze stróża porządku, który
tylko czeka, aż jakiś niewinny uczeń wychyli
się z kabiny. Wtedy pozostaje wam już tylko
jedno: błagać i modlić się…
Jeśli
pominiemy
aspekt
komunikacyjny, jestem pewien, że Ósemka
każdemu przypadnie do gustu (jeśli nawet
nie do gustu, to z pewnością do gardła)…
Tutaj nie musicie się martwić, że odlecicie
myślami zbyt daleko w obłoki. Nasi kochani
nauczyciele bez chwili wahania sprowadzą
was na ziemię. Lądowania bywają często
bolesne, ale jestem pewien, ze wszyscy
jesteśmy im wdzięczni za ich niestrudzoną
czujność i poświęcenie dla dobra naszej
edukacji.
Po
serii
tych
pozytywnych
wiadomości muszę przekazać wam niestety
jedną złą. Jak pewnie już zauważyliście,
wokół szkoły znajduje się całkiem sporo
sklepów spożywczych, które tylko czekają
na okazję, żeby odciągnąć was od
zdobywania cennej wiedzy i porwać w swoje
objęcia. Jest to prawdopodobnie największa
pokusa, z jaką kiedykolwiek przyjdzie wam
się zmierzyć. Pamiętajcie, że na przekór
obiecującym reklamom nie czeka was w nich
nic dobrego (chociaż słyszałem, że depresję
leczą lepiej od szkolnego psychologa).
O Ósemce mógłbym powiedzieć
jeszcze dużo, ale nie zamierzam nikomu psuć
wyśmienitej zabawy, jaką z pewnością jest
odkrywanie tajemnic tej placówki. Na
zakończenie
pozwolę
sobie
tylko
zaproponować wam motto przewodnie
waszej nauki: „Co was nie zabije, to was
wzmocni”.
Pamiętajcie
o tych
słowach
i
z podniesionym czołem pokonujcie kolejne
stopnie. Do zobaczenie za pachnącymi
nowością poniemieckimi murami!
Przemysław Piwoński

Humor
Humor
[P]ani prof. I. Olszak:
Nauczyciel tłumaczy regułę mnożenia
w rachunku prawdopodobieństwa. Czterech
uczniów siada na 4 krzesłach. Uczeń X ma
4 możliwości, Y ma 3 i tak dalej. Mogą
zamieniać się miejscami, co daje w sumie 12
możliwości, przy czym każdy może się
przesiadać.
[U]; Ja bym chciała zobaczyć wszystkie
pozycje !
[P]:an prof. J. Kaczanowski: i co,
córeczko, o tym sądzisz?
[U];- yyy, kto, ja??
[P];- a co, wątpisz, że jesteś moją córeczką?
[U];-No, nie….?
[P];-No, właśnie, spytaj mamy.
Kolejna lekcja. (W klasie biol.- chem.)
Rozmowa o postawach moralnych.
[U]; Układ odpornościowy jest jak
makiawelizm, jeśli jest jedna chora komórka,
to inne zabiją ja. w imię dobra ogółu!
Potem pada pytanie, dlaczego tylko
u człowieka tak to jest , że zabijamy osobniki
tego samego gatunku. Dlaczego
prowadzimy wojny?
[U]; a to się nazywa konkurencja
wewnątrzgatunkowa.
[P]:an prof. M. Grefling: Jak musi czuć się
człowiek, żeby nazwać go kosmopolitą?
[U];- Musi czuć się dobrze!
[P];- Ale to znaczy, że ma być uśmiechnięty,
głowa nie ma go boleć?
[U];- No, tak, jak go głowa będzie boleć, to
nie zostanie kosmopolitą.
[P]:ani prof. B. Moldenhawer: Fabuła
następnego zadania: na płycie gramofonowej
siedzi 8, nie- 10, albo 8 chrabąszczy.
Chrabąszcza traktujemy jak punkt
materialny. Chrabąszczom się zakręciło
w głowie i postanowiły przejść z końca płyty
do środka. Może łatwiej będzie, jak to jednak
będą żuczki, bo chrabąszcze mogą odlecieć.
Oblicz drogę przebytą przez żuczki. o ile %
zmieniła się energia kinetyczna układu? Jaką
pracę wykonał każdy z żuczków?
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