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Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia całej szkolnej Społeczności życzymy radości,
spokoju, wyciszenia emocji, wspólnoty rodzinnej i prawdziwego wypoczynku, a nowy rok niech
przyniesie wszystkim pokój, pogodę ducha i spełnienie zamierzeń.
Wesołych Świąt i do siego roku!
redakcja „Ośmiornicy”
z opiekunem
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WYDARZENIA: Dzień Patrona
Romantyczne warsztaty
W dniu 26. listopada mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach poświęconych romantyzmowi
w Niemczech, Hiszpanii i Francji. Odbyły się one z okazji 1 60. rocznicy śmierci naszego
patrona. Zajęcia były ciekawe z kilku powodów. Jednym z nich na pewno było to, że na lekcjach
zazwyczaj nie omawiamy szczegółowo zagranicznych dzieł tak rozwiniętego i bogatego
w Polsce romantyzmu. Inną przyczyną było to, że część warsztatów prowadzona była po
angielsku.
Na początku dane nam było ujrzeć prezentację dotyczącą romantyzmu w Hiszpanii. Cała
prezentacja po angielsku, ale zrozumienie jej nie stanowiło większego problemu. Prezenterka
odczytała nawet fragment jednego z wierszy po hiszpańsku, co było miłym urozmaiceniem. Na
następnej lekcji zapoznaliśmy się z twórczością romantyków niemieckich, tak w malarstwie jak
i literaturze. Ku uldze wielu była ona przedstawiana po polsku. Jej punktem kulminacyjnym było
odegranie (w oryginale!) „Króla Olch” Goethego przez nas samych. Ostatnia prezentacja
dotyczyła romantyzmu francuskiego, na początku której odtworzono nam fragmenty dwóch
francuskich oper. Naszym zadaniem było odgadnąć ich tytuły. Oczywiście ludziom tak obytym
z kulturą wyższą i drobnymi podpowiedziami ze strony prezentujących nie sprawiło to
najmniejszego kłopotu. Po właściwej części prezentacji obejrzeliśmy fragment filmu „Chopin.
Pragnienie miłości”. Na tym zakończyło się nasze poznawanie zagranicznego romantyzmu.
Na uwagę zasługuje fakt, że podczas każdej prezentacji stawiano na interakcję z uczniami. Po
zapoznaniu się z romantyzmem hiszpańskim rozwiązaliśmy quiz, w części niemieckiej była to
wspomniana już scenka, zaś w czasie ostatniej lekcji mieliśmy uzupełniać dane na wcześniej
przygotowanych kartkach. Sądzę, że takie działania dodają wartości prezentacjom i w istotny
sposób przyczyniają się do zapamiętywania przekazywanych nam informacji.
Andrzej Dąbrowski

Relacja ze spektaklu z okazji Dnia Patrona - 26 listopada 201 5 r.
Wszyscy ósemkowicze starają się pamiętać o swoim patronie. A jeśli nie, zawsze znajdzie się
zaangażowana część uczniów, która o nim przypomni. Co roku w rocznicę śmierci Adama
Mickiewicza obchodzimy jego dzień w naszej szkole. W tym roku również dołożono wszelkich
starań, aby ten dzień był jak najciekawszy. Po zajęciach i prezentacjach na temat Mickiewicza
i romantyzmu na świecie klasy udały się na spektakl przygotowany przez klasę 2e. Spektakl
nawiązywał do Mickiewiczowskich „Dziadów“, konkretnie do części II. Ósemka zaprezentowała
ją w swojej odsłonie, nazywając spektakl „Dziady - część ósma“. Choć przedstawienie ściśle
bazowało na Mickiewiczowskim dziele, zostało starannie przystosowane do ósemkowych
realiów. Mowa bohaterów była stylizowana na język „Dziadów“ Mickiewicza, co w połączeniu
z przekazywaną treścią wzmagało dowcipny wydźwięk całości.
Trzeba przyznać, że ósemkowa społeczność ma specyficzne poczucie humoru. „Dziady – część
ósma“ zaprezentowały właśnie to, co nas bawi. Osoba nieznająca swoistości naszego
środowiska mogłaby nie zrozumieć tej formy żartów, jednak ósemkowicze nie powinni mieć
problemów z odbiorem. Zjawy pojawiające się w spektaklu to przedstawiciele poszczególnych
klas – uczeń klasy matematyczno-geograficznej lamentujący nad czarną mapą i geografią,
uczeń IKI proszący o modem i tak dalej. Hermetyczny humor VIII LO, trzeba przyznać,
dopasowany do odbiorców. Bohaterowie Mickiewicza przychodzący do Guślarza, zgodnie
z pierwotną konwencją, jednak wpasowani w szkolne realia, poruszający bliskie uczniom
problemy.
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WYDARZENIA: Dzień Patrona
Cała klasa była zaangażowana w przygotowanie charakteryzacji oraz inscenizacji. Co
zaskakujące, nawet okna zostały zasłonięte tak, by nie przepuszczały światła. Kto nie widział,
niech żałuje – sam widok auli pogrążonej w ciemności już budował nastrój. Pojawiły się nawet
specjalne efekty w postaci mgły, która w połączeniu z ciężkim brzmieniem pianina w chwilach
napięcia oddawała mroczny klimat ceremonii dziadów. Jeśli chodzi o oprawę muzyczną, klasa
postawiła właśnie na akompaniament pianina.
Scenariusz zainspirowany Mickiewiczowskim dziełem nie dość, że był pełen humoru, to idealnie
zachował sens i atmosferę „Dziadów“. Dziewiętnastowieczne teksty w nowoczesnym szkolnym
wydaniu. Wrażenie robiła także ilość tekstu, którą musieli zapamiętać grający. Można to uznać
zarówno za wadę jak i zaletę. Scenariusz był pomysłowy, idea świetna i dająca wielkie pole do
popisu, jednak myślę, że potencjał nie został w pełni wykorzystany. Moje zażalenia dotyczą
przede wszystkim gry aktorskiej. Może obszerne teksty okazały się zbyt dużym wyzwaniem,
wszak trudno mówić długo i nie przynudzać, ale uważam, że można było dać z siebie więcej.
Przepraszam Chór, ale zwłaszcza on w tej kwestii zwrócił moją uwagę (wszelkie reakcje
obronne wobec krytyki proszę kierować w stronę A. N.). Ale to tak na marginesie, spektakl jako
ogół robił naprawdę dobre wrażenie.
Anna Janiszewska, Adrianna Nowicka – klasa 3b
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WYDARZENIA: Mickiewicz na Językach
Finałowa Gala Konkursu Mickiewicz na Językach
Dzień Patrona, czyli 26. listopada 201 5, obfitował w rozmaite zajęcia i uroczystości. Od rana
trwały warsztaty na temat romantyzmu w Anglii, Niemczech, Francji, Rosji i Hiszpanii. Później
zaprezentowano przedstawienie „Dziady część VIII”, a po nim nastąpiła Finałowa Gala Konkursu
Mickiewicz na Językach.
Na początku Gali wysłuchaliśmy wykładu o roli tłumacza we współtworzeniu utworu.
Zagadnienie zdaje się dość ciekawe, choć efektem ubocznym przemowy było wprowadzenie
osób zebranych na sali w pewien rodzaj sennego transu. Następnie zaczęła się właściwa część
uroczystości. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach prezentowali
wybrane przez siebie wiersze. Między wystąpieniami chwilę dla siebie na scenie miały
ósemkowe polonistki i dyrekcja. Recytowali wiersze, które były niejako wprowadzeniem do
występów uczestników konkursu, którzy tuż po nich prezentowali te same utwory, tylko w obcych
językach. Tak więc możliwe było wysłuchanie utworów Mickiewicza w wykonaniu m. in. Pani
Hanny Posadzy-Tomczak, Pani Anety Cierechowicz czy Pani Alicji Wośkowiak – Kopeć. Część
nauczycieli VIII LO podeszła do sprawy z dużym poczuciem humoru, co zostało docenione
i zrobiło bardzo dobre wrażenie. Bardzo podobał mi się także sposób, w jaki Pan dyrektor Marek
Grefling uniknął mówienia całej „Niepewności” Mickiewicza – po pierwszej zwrotce powiedział:
„w tym momencie następują kolejne cztery strofy , które popełnił mistrz Adam, ale jak on pięknie
zakończył ten utwór” – i tu wyrecytował ostatnią część. W bardzo dowcipny sposób
zaprezentowała się także Pani Borczyńska i Pani Mechlińska.
Po wysłuchaniu wszystkich recytacji nastąpiła przerwa na czas obrad dla jury. Wyniki konkursu
przedstawiają się następująco:
język angielski:
1 . miejsce – Zuzanna Kwias (VIII LO w Poznaniu) i Natalia Jaskulska (LO w Zespole
Szkół w Puszczykowie)
2. miejsce – Małgorzata Arabczyk (II LO w Poznaniu) i Filip Kierzynka (VIII LO w
Poznaniu)
3. miejsce - Oskar Riewe – Perła (VIII LO w Poznaniu) i Antonina Godlewska (VIII LO
w Poznaniu)
Wyróżnieni: Wiktoria Gawrońska (Szkoła Społeczna nr 1 Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS”
w Swarzędzu), Zofia Kubaszewska (Szkoła Społeczna nr 1 Fundacji Edukacji Społecznej
„EKOS” w Swarzędzu), Natalia Strzelczyk (Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta w
Poznaniu), Adrianna Nowicka (VIII LO w Poznaniu)
język hiszpański:
1 . miejsce – Hanna Łobejko (V LO w Poznaniu)
2. miejsce – Jakub Mikołajczak (XI LO w Poznaniu)
3. miejsce – Agnieszka Sobkowiak (V LO w Poznaniu)
Wyróżnieni: Julia Czarnyszewicz, Piotr Kluczyński, Michał Kiwiorski, Jakub Mikołajczak –
recytacja grupowa (XI LO w Poznaniu), Julia Oleksa (V LO w Poznaniu)
język francuski:
1 . miejsce – Marta Rozalska (VIII LO w Poznaniu)
2. miejsce – Albert Flasza (VIII LO w Poznaniu)
3. miejsce – Maciej Rudziewicz (Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu)
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WYDARZENIA: Mickiewicz na Językach
Wyróżnieni: Barbara Cieślak (II LO w Poznaniu), Michalina Oleśniewicz (VIII LO w Poznaniu)
język rosyjski:
1 . miejsce – Zuzanna Jezierska (VIII LO w Poznaniu)
2. miejsce – Kryspin Berczyński (VIII LO w Poznaniu)
3. miejsce – Izabela Kubicka (VIII LO w Poznaniu)
Wyróżnieni: Monika Nowakowska (VIII LO w Poznaniu), Vladislav Lankovich (V LO
w Poznaniu)
język niemiecki:
1 . miejsce – Julia Gałpska (LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
2. miejsce – Michalina Francuz (II LO w Poznaniu)
3. miejsce – Oliwia Śmierzchała (VIII LO w Poznaniu)
Wyróżnieni: Wojciech Kłos (VIII LO w Poznaniu), Adrianna Nowicka (VIII LO w Poznaniu)
Nagrodami dla zdobywców pierwszych miejsc były przede wszystkim kursy językowe, natomiast
zwyciężczyni w kategorii języka hiszpańskiego wygrała wyjazd na dwa tygodnie na kurs
w Hiszpanii. Poza tym finaliści i wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe. Galeria zdjęć oraz
informacja o wykonywanych przez uczestników konkursu tekstach znajduje się na stronie naszej
szkoły.
Adrianna Nowicka, kl. 3b
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WYDARZENIA: Gra o życie
Gra o życie - Koncert dla Julii
2 grudnia br. w Auli Uniwersytetu A. Mickiewicza odbył się koncert charytatywny:
„SOMEWHERE IN MY MEMORY – GRA O ŻYCIE”. Autorkami pomysłu i głównymi jego
organizatorkami były uczennice klasy II G naszej szkoły: Katarzyna Jerzy, Aleksandra Cwalina,
Aleksandra Bandosz, Natalia Lewandowska, Katarzyna Ozorowska i Julia Wilczyńska.
Powodów do zorganizowania tego koncertu było kilka, od tak nieoczekiwanego jak zadanie
z ekonomii w praktyce, do najważniejszego, tj. chęci niesienia pomocy innym zainicjowanej
wolontariatem szkolnym.

Najważniejszą osobą w tym przedsięwzięciu była 1 9-letnia Julia – koleżanka jednej
z uczennic, u której w tym roku wykryto stwardnienie rozsiane w postaci agresywnej. To dla niej
jej młodsze koleżanki postanowiły zebrać pieniądze na leczenie. Przedsięwzięcie, którego się
podjęły, było niezwykle trudne, począwszy od znalezienia sponsorów, dostosowania się do
przepisów i masy„spraw papierkowych”, po reklamę. I wreszcie sam dzień koncertu. Koncert
miał charakter charytatywny i wstęp na niego był bezpłatny. Zainteresowanie wydarzeniem
przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorek. Aula została wypełniona po brzegi przez
osoby, które przyszły, aby wesprzeć datkami Julię i posłuchać pięknej muzyki.
Na koncercie zagrali: CoOperate Orchestra pod dyrekcją Adama Domurata, Chór mieszany
Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu, Chór Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny
w Poznaniu oraz Chór Akademicki UAM, którym należą się ogromne podziękowania za
niezapomniane doznania muzyczne i wsparcie w przedsięwzięciu.
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WYDARZENIA: Gra o życie
Uczennice włożyły wiele wysiłku, pracy, a przede wszystkim serca, aby ich przedsięwzięcie
powiodło się. I chociaż główną bohaterką była Julia, to ten piękny koncert pokazał, jak wielu
ludzi potrafi otworzyć się na pomoc innym. Cenną wartością stały się nie tylko zebrane
pieniądze, ale przede wszystkim zainteresowanie Julią Piochacz i jej chorobą. Również
w naszej szkole na dzień przed koncertem wolontariusze szkolnego Klubu Ośmiu przeprowadzili
w auli prezentację poświęconą chorobie SM i życiu ludzi nią dotkniętych. Wielu uczniów zgłosiło
się do pomocy w samym dniu koncertu – serdecznie im dziękujemy. Szczególne podziękowania
kierujemy również do sponsorów, którymi byli: Enea, Covert, Firma Handlowa „Jerzyk”, Danex,
Gmina Dopiewo, Sołectwo Pęckowo, ZKiW Drawsko, Thule, UAM, Parlament Samorządu
Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, we współpracy redakcyjnej RFM Classic.
Wydarzenie uzyskało Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka. Patronat strategiczny nad imprezą objęło VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Bez Państwa materialnego wsparcia i patronatu ten koncert nie
mógłby się odbyć.

Największe brawa, gratulacje i podziękowania należą się szlachetnym i niezwykłym
Organizatorkom Koncertu. Jesteśmy przekonani, że po takim doświadczeniu dacizą sobie radę
z każdym przedsięwzięciem. Zadanie z ekonomii w praktyce wykonałyście na ocenę celującą!!!
opiekun szkolnego Klubu Ośmiu
i nauczyciel ekonomii w praktyce
Dorota Koźlik
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WYDARZENIA: Wycieczka do Drezna
Światowi ósemkowicze, czyli wycieczka do Drezna
Dwunastego grudnia br. odbyła się szkolna wycieczka do Drezna - stolicy Saksonii oraz
organizatora najstarszego w Niemczech jarmarku świątecznego. Wyjazd rozpoczęliśmy
wczesną zbiórką i wkrótce, pod okiem Pani dyrektor Alicji Wośkowiak-Kopeć, Pani dyrektor
Danuty Kin, Pani profesor Barbary Pająk oraz Pani profesor Katarzyny Wydorskiej wyruszyliśmy
w drogę. Na miejsce dotarliśmy około godziny 1 0. i jako pierwszi mieliśmy okazję zobaczyć
sklep z artykułami mlecznymi Molkerei Pfunds-uznany za najpiękniejszą mleczarnię na świecie
i wpisany w roku 1 988 do Księgi Rekordów Guinessa. Miejsce to zdecydowanie zapadło nam w
pamięci jako dostarczające wielu nowych wrażeń - zarówno estetycznych (ze względu na swój
charakterystyczny wystrój), jak i zapachowych. Ozdobne, ręcznie malowane, kafle pokrywały
ściany, podłogi i sufity, a dekoracyjny efekt potęgowały potężne lustra.

Ponieważ Drezno zostało doszczętnie zniszczone podczas II wojny światowej i odbudowane
tylko częściowo, posiada jedynie niewielką część oryginalnej, historycznej zabudowy. Nie było to
jednak bardzo zauważalne podczas zwiedzania Starówki - wprost przeciwnie - mieliśmy okazję
zobaczyć tam „Orszak Książęcy” (malowidło ścienne), Katedrę Świętej Trójcy, Nową Synagogę
oraz pomnik Złotego Jeźdźcy przedstawiający elektora Saksonii, króla Polski i wielkiego księcia
litewskiego, Augusta II Mocnego. Podczas wycieczki odwiedziliśmy także rokokowy zespół
zamkowy Zwinger, w którego skład wchodzą ogromny dziedziniec, nieczynny (niestety) zbiór
fontann zwany Kąpieliskiem Nimf, Muzeum Porcelany, Salon Matematyczno-Fizyczny oraz
Galerię Malarstwa Starych Mistrzów. W samej galerii mogliśmy podziwiać dzieła malarzy takich
jak Rembrandt, Rubens, Rafael, Durer czy Canaletto.
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WYDARZENIA: Wycieczka do Drezna
Po zrealizowaniu pierwszej części programu, czyli zwiedzeniu zabytków, otrzymaliśmy,
upragnione zapewne przez większość, dwie godziny czasu wolnego, podczas których mogliśmy
przespacerować się i zrobić zakupy na jarmarku świątecznym. Możliwości wyboru było wiele począwszy od pamiątek, poprzez świąteczne przysmaki, aż po oryginalne ozdoby.
Spacerującym towarzyszył świąteczny nastrój, zapach pierników oraz kolędy, a po zmroku
całość dopełniły przepiękne światełka.

O rozrywkę w drodze powrotnej zadbali koledzy z klasy pierwszej - tuż po pierwszym postoju
okazało się, że brakuje nam jednego ósemkowicza. Najwidoczniej kolega postanowił porzucić
naszą grupę i przejechać kilkanaście kilometrów z inną wycieczką. Na szczęście odzyskaliśmy
go zaraz po przekroczeniu granicy.
W drodze powrotnej nie zabrakło śpiewania świątecznych piosenek, a specjalną dedykacją mógł
cieszyć się nasz zagubiony, któremu z inicjatywy drugich klas odśpiewana została piosenka „Nie
płacz, kiedy odjadę”. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i, co najważniejsze, w pełnym składzie
dotarliśmy do Poznania.
Adrianna Szłapka
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HUMOR
Prof. J. Gierszewski:
„Statek kosmiczny to pralka automatyczna z przyczepionym dynamitem”
„Jak wezmę gumę od majtek, naciągnę i strzelę, to za daleko nie poleci, no to biorę dwie gumy
i też nie za bardzo…”
„No przecież ja widzę, że ten pisak spada z prędkością 1 023 m/s2”
„Jedna milisekunda to czas od zapalenia się zielonego światła do pierwszego klaksonu… czyli
bardzo szybko”
Sino-blado-koperkowy róż”

Prof. A. Nowak:
„Jak nie trafisz w pH, to doświadczenie nie wyjdzie i będzie twoja wina… zero presji”
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