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Wstęp 

Kolejny rok szkoły czas rozpocząć! Choć zdanie to nie wywołuje entuzjazmu 

wśród uczniów, to każdy z drugo– i trzecioklasistów w głębi ducha odczuwa 

powrót do “właściwego” porządku rzeczy. Pierwsze klasy powoli 

zadomawiają się w murach VIII Liceum, zintegrowane już ze sobą po 

wspólnym wyjeździe do Śmiełowa. Już niedługo wszyscy przekonają się, co 

oznacza “mieć pełne ręce roboty”. 

Wraz z początkiem nauki do życia powrócił Artystyczny Salonik, którego 

comiesięczne spotkania dają nam możliwość do kulturalnego oddechu wśród 

bezkresnych toni matematyki, fizyki i biologii.  

W imieniu redakcji chciałbym życzyć zarówno uczniom, jak i pedagogom, 

cierpliwości i wytrwałości przez cały rok szkolny.  

 redaktor naczelny—Tomasz Grzesiak 
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Pierwszy ostatni dzień 
 
Letni ciepły poranek, tramwaje zapełnione 
młodzieżą. Chłopcy w białych koszulach  
i garniturach, dziewczyny w czarnych 
galowych sukienkach. Opustoszałe szkolne 
korytarze, po dwumiesięcznej przerwie, 
znów wypełnia gwar... Tak, to pierwszy 
września, pierwszy dzień szkoły, a zarazem 
ostatni dzień "wolności". 
Ósme Liceum Ogólnokształcące przy ulicy 
Hipolita Cegielskiego 1 nie było wyjątkiem.  
W ten czwartkowy poranek i tu odbyła się 
inauguracja roku szkolnego 2016/2017. 
Klasy trzecie w pierwszej kolejności 
czekała uroczystość odbywająca się w auli. 
Zasapani 'Ósemkowicze', po dotarciu na 
trzecie piętro, zapełniali powoli krzesełka. 
Gdy na zegarach wybiła godzina ósma, 
rozmowy ucichły. W pierwszej kolejności 
odbyła się część oficjalna, którą prowadzili 
konferansjerzy z klasy drugiej D. Po 
odśpiewaniu hymnu państwowego  
i przemówieniach gości, Pan dyrektor, 
Marek Grefling powitał uczniów  
i wypowiedział, te mniej przez niego 
lubiane słowa, oznajmiające, że kolejny rok 
szklony można uważać za rozpoczęty. 
Informacja ta spotkała się z umiarkowaną 
radością słuchaczy. Po całej ceremonii, 
efekty swojej pracy zaprezentowała klasa 
druga D, która z pomocą gości oraz pod 
opieką pani profesor Anety Cierechowicz 
przygotowała krótką inscenizację. 
Tematem były minione, jeszcze przecież 
nie tak odległe, wydarzenia letnich dni. 
Wakacyjne miłości, wycieczki czy proza 
codzienności. Wszystko ukazane grą 
aktorską przy akompaniamencie 
adekwatnej muzyki. Audytorium, 
identyfikujące się z bohaterami 
znajdującymi się na scenie, nierzadko 
uśmiechało się przelotnie. Pobyt w szkole 
zakończył się spotkaniami w klasach,  

na których wychowawcy przywitali swoich 
p o d o p i e c z n y ch  i  p r z e d s t aw i l i 
harmonogram pracy na najbliższe miesiące. 
Jestem pewna, że popołudnie zostało 
wykorzystane przez "Ósemkowiczów" do 
ostatecznego zregenerowania się przed 
nadchodzącym semestrem. Dla mnie jest to 
dzień na swój sposób wyjątkowy, ze 
względu na to, że to już mój ostatni 
pierwszy września wyglądający w ten 
sposób...  
 

Lidia Jarecka, IIId 
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W piątek 2 września rozpoczęła się XIII 
krajowa sesja selekcyjna Europejskiego 
Parlamentu Młodzieży, mająca miejsce  
w Krakowie. Naszą szkołę reprezentowała 
na niej delegacja czworga uczniów 
składająca się z: Bogny Czerwińskiej (IIb), 
Marii Więckowskiej (IIa), Jana Światowego 
(IIb) oraz Michała Jęcza (IIa), wraz  
z opiekunką – Panią prof. Aleksandrą 
Radziszewską. 
Sam wyjazd rozpoczęl iśmy już  
w czwartkową noc, kiedy nieco przed 
północą opuściliśmy poznański Dworzec 
Główny, wyruszając do Krakowa 
pociągiem. Po dotarciu na miejsce w 
g o d z i n a c h  w c z e s n o p o r a n n y c h , 
zakwaterowaniu oraz chwili odpoczynku 
rozpoczął się pierwszy etap integracji. Było 
to niecodzienne przeżycie, gdyż z założenia 
mieliśmy pokonywać nie tylko bariery 
kulturowe i językowe, ale także fizyczne, 
przez co wiele zabaw opierało się na 
bliskim kontakcie między delegatami.  
Pomimo początkowego naszego zdziwienia 
formą, integracja w bardzo niedługim 
czasie przyniosła efekty, czego przejawem 
była bardzo dobra praca w komisjach 
odbywająca się w ciągu następnych dni. 
Każdy z naszych delegatów wybrał inny 
komitet, przez co uzyskaliśmy szerokie 
spektrum podejścia do pracy. Niektóre 
zespoły wolały pracować  
w dużych grupach, omawiając napotkane 
problemy w szerokim gronie, inne 
wybierały wariant podziału na mniejsze, 
zorganizowane grupy, jednakże niezależnie 
od komitetu każdy z nas czuł się częścią 
czegoś większego - bardzo dobrze 
współpracującej ze sobą grupy ludzi  
z wspólnym celem rzeczywistego 
poszukiwania rozwiązań problemów,  
z którymi muszą się mierzyć:  
CULT- zanikanie języków mniejszości 
ENVI I- nierówność w leczeniu osób 

chorych psychicznie 
ENVI II- uodparnianie się chorób na coraz 
więcej leków 
SEDE- ataki terrorystyczne 
AFCO- niespójność pośród członków UE 
JURI- kwestionowanie zasad konstytucji 
przez niektórych członków UE 
ECON- raje podatkowe (np. Panama 
Papers) 
ITRE I-  zależność energetyczna 
ITRE II- słabo rozwinięte wspieranie start-
upów 
DROI- nierówne traktowanie osób 
transseksualnych 
 Najpełniejszy obraz tej wizji uzyskaliśmy 
ostatniego dnia, podczas  zgromadzenia 
ogólnego, kiedy to każdy z komitetów 
prezentował na forum wszystkich 
delegatów swoje rezolucje. W każdej z nich 
widać było ogrom włożonej pracy, 
zaangażowanie i prawdziwą pasję 
towarzyszącą ich tworzeniu. Co ważne, 
każda propozycja przedstawiała realne 
rozwiązanie realnych problemów,  
co dodatkowo umacniało wrażenie 
wyjątkowości tego wydarzenia. 
Podczas tych kilku dni doświadczyliśmy 
niezwykłego klimatu tworzonego przez 
zderzenie wielu europejskich kultur, 
przełamywaliśmy bariery międzyludzkie, 
rozmawialiśmy o problemach Unii 
Europejskiej i wymyślaliśmy realne 
rozwiązania. To dlatego Europejski 
Parlament Młodzieży przyciąga setki 
delegatów na każdą ze swoich sesji. Mogę 
śmiało powiedzieć, że każdy z nas wróciłby 
tam nie raz, co - mamy nadzieję -będzie 
możliwe w następnych latach. Polecamy te 
wydarzenia każdemu, gdyż ogrom 
pozytywów płynących z każdego tego typu 
spotkania jest nie do wyrażenia słowami. 
Musicie poczuć to sami! 
 

Michał Jęcz, IIa 
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Wyjazd w Góry Świętokrzyskie śladami AK 

zrobił na mnie ogromne wrażenie. 

Mieliśmy okazję stanąć twarzą w twarz  

z byłymi członkami Armii Krajowej, którzy 

szczegółowo opowiedzieli nam o swoich 

przeżyciach i doświadczeniach. Słuchając 

ich historii, można było zobaczyć trud oraz 

cierpienie, przez które musieli przejść. 

Wycieczka miała również wymiar  religijny. 

Każdy z nas mógł oddać hołd poległym 

żołnierzom przez zapalenie zniczy czy 

modlitwy nad ich grobami. Kiedy 

poznaliśmy ich historie, nagle wydali nam 

się bliżsi. Odwiedziliśmy również kilka 

muzeów i kościołów, w których odbywały 

się krótkie „wykłady” dotyczące 

przemarszu oddziałów AK przez Góry 

Świętokrzyskie. Najbardziej została nam 

przybliżona postać majora „Ponurego” – 

Jana Piwnika. Mieliśmy okazję zobaczyć  

jego grób.  Uczniowie naszego liceum 

mogli oddać hołd jednemu z bohaterów 

historii naszego kraju. Nigdy nie 

zapomnimy emocji towarzyszących nam  

w tym momencie. Całość wyjazdu 

dopełniała wspaniała kadra oraz uczniowie 

z innych szkół. Zagwarantowali oni 

przemiłą atmosferę, która nie opuszczała 

nas przez cały marsz. Z niecierpliwością 

czekam na kolejne takie przedsięwzięcie. 

 

Kasjopea Michalska, IId 
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Dwudziestego trzeciego września 

bieżącego roku wszyscy uczniowie klas 

pierwszych, uczęszczający do Liceum 

Ogólnokształcącego im.  Adama 

Mickiewicza w Poznaniu,  miel i 

przyjemność wziąć udział w wyjeździe 

integracyjnym. Była to pierwsza wycieczka 

w nowej szkole, będąca zarazem wspaniałą 

możliwością do lepszego poznania innych 

uczniów.  

Pierwszym punktem programu było 

zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza w 

Ś m i e ł o w i e .  M i e ś c i  s i ę  o n o  

w klasycystycznym pałacu, w którym 

patron naszego liceum zatrzymał się na 

trzy tygodnie, w drodze z Paryża. Podczas 

podziwiania wspaniałych wnętrz pałacu 

przewodnik przeniósł nas do czasów 

Mickiewicza. Mogliśmy poczuć się jak  

w innej epoce. Jednocześnie dogłębnie 

poznaliśmy życiorys tego wielkiego poety, 

co pozwoli nam lepiej zrozumieć jego 

dzieła. Pałac w Śmiełowie jest miejscem 

wprost emanującym swą wspaniałością. 

Kolejnym etapem naszej podróży był 

p r z e j a z d  d o  g o s p o d a r s t w a 

agroturystycznego Sejm-Lutynia. Tam 

zostaliśmy powitani gorącym posiłkiem 

prosto z grilla. Mieliśmy również okazję do 

przejechania się bryczką. Po naszym 

najedzeniu się do syta odbyło się uroczyste 

powitanie. Przedstawione zostały zasady 

konkurencji, które odbyły się później. 

Każda klasa musiała wziąć udział  

w każdym przygotowanym zadaniu. Ta, 

której poszło we wszystkim najlepiej, miała 

zostać mistrzem integracji. Uczniowie 

sprawdzali swoje siły w: wyścigach na 

nartach dla trzech osób, tłumaczeniu słów 

na angielski, rozwiązywaniu zagadek 

logicznych, wyścigach rowerowych, 

strzelaniu z wiatrówki, grupowego 

układania drogi z ograniczonej ilości 

skrzynek oraz  wyścigach w spodniach dla 

trzech osób. Gdy wszystkie klasy 

skończyły, przyszła pora na przedstawienie 

wyników. Najpierw ogłoszono zwycięzcę w 

zbiórce karmy dla kotów. Okazało się,  

że najwięcej kilogramów pokarmu 

przyniosła klasa 1G (EKA). Następnie 

przewodniczącym wszystkich klas 

wręczono dyplomy za udział w zawodach 

integracyjnych. Mistrzem integracji została 

również klasa 1G. Po wręczeniu wszystkich 

nagród i pamiątkowych zdjęciach, 

rozpalono ognisko. Kiełbaski nabito na 

patyki i pieczono nad ogniem. Gdy zaczęło 

się robić ciemno, rozpoczęła się dyskoteka. 

Parkiet rozgrzał się do czerwoności, a DJ 

nie dał szansy, aby odpocząć. Zabawa była 

przednia.  

Niestety, wszystko co dobre, szybko się 

kończy. Trzeba było wracać do domu. 

Powrót odbył się bez przeszkód. Wszyscy 

wrócili cali i zdrowi. Myślę, że ten wyjazd 

wszystkim dał bardzo dużo. Mieliśmy 

okazję pobyć razem poza szkołą, zawrzeć 

znajomości z osobami spoza naszych klas, 

a także poćwiczyć pracę grupową. 

Zdecydowanie można uznać wycieczkę za 

udaną.  

 

Aleksandra Panek, klasa Id 
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23 września bieżącego roku odbył się rajd 

integracyjny klas pierwszych naszego 

liceum. Jako uczennica klasy 1d również 

wzięłam w nim udział.  

Około godziny 8:30 klasy 1a, 1b i 1d wraz 

z opiekunami wyruszyły autokarami spod 

szkoły. Każda klasa podróżowała osobnym 

pojazdem. Po godzinie jazdy zatrzymaliśmy 

się w Śmiełowie, w pobliżu Muzeum 

Adama Mickiewicza. Zwiedzanie 

rozpoczęliśmy od wnętrza budynku,  

a następnie niektórzy udali się do ogrodu. 

W międzyczasie zdążyliśmy zrobić parę 

wspólnych zdjęć. Inne klasy spotykały się 

trochę później, więc w momencie, gdy my 

kończyliśmy zwiedzanie, oni je 

rozpoczynali. 

Ponownie wsiedliśmy do autokarów, jednak 

tym razem kierowaliśmy się w stronę 

Żerkowa. To właśnie tam, już od paru lat, 

VIII LO organizuje rajdy integracyjne dla 

pierwszoklasistów. Moja klasa jako 

pierwsza dotarła na miejsce. Dzięki temu 

wszyscy zdążyliśmy skorzystać z jednej 

spośród wielu atrakcji tego miejsca, 

mianowicie przejażdżki bryczką. 

Oczywiście nie obyło się bez zdjęć 

pamiątkowych. Przed przybyciem innych 

klas, mieliśmy trochę czasu na integrację 

klasową. Był to również moment,  

w którym mogliśmy zjeść obiad.  

Kiedy cały rocznik ostatecznie zebrał się na 

terenie ośrodka, organizatorzy powitali nas 

oraz wyjaśnili, na czym będzie polegał 

konkurs między klasami. Opisali każdą 

konkurencję, a następnie życzyli nam 

powodzenia i rozesłali na odpowiednie 

stanowiska. Muszę przyznać, że zadania 

były bardzo pomysłowe. Przykładowo 

każda klasa musiała przejść przez „bagno”, 

czyli ułożyć drogę na danym dystansie ze 

starych plastikowych skrzynek, tak, że 

pierwsza osoba kładła skrzynki przed sobą, 

a ostatnia je zbierała i podawała do przodu. 

Oczywiście nikt nie mógł stanąć na ziemi. 

Problem polegał na tym, że skrzynek było 

mniej niż osób w klasie. Inne konkurencje 

to na przykład strzelanie z wiatrówki, 

slalom rowerem między słupkami, czy bieg 

w „integracyjnych” spodniach.  

Gdy wszystkie klasy wykonały już swoje 

zadania, organizatorzy podliczyli punkty.  

W tym czasie odbyło się ogłoszenie 

wyników konkursu, który odbył się przed 

rajdem. Miał on na celu zebranie jak 

największej ilości karmy dla kotów, która 

następnie miała zostać przekazana do 

schroniska dla zwierząt. W tym konkursie, 

ze zdecydowaną przewagą, zwyciężyła klasa 

1g. Później zostały wręczone dyplomy za 

udział w rajdzie. Aż w końcu został podany 

ostateczny wynik – największą ilość 

punktów zdobyła… także 1g. Oklaskami 

pogratulowaliśmy zwycięzcom, po czym 

rozeszliśmy się, aby zająć czymś czas  

w oczekiwaniu na rozpalenie ogniska. 

Ognisko płonęło już do końca wieczoru. 

Dostaliśmy kiełbaski, które można było 

upiec, jednak nie było to łatwe zadanie, 

ponieważ ogień był tak duży, że parzył, gdy 

stało się za blisko. Padła również 

propozycja wspólnego zatańczenia belgijki, 

na co większość zareagowała 

z entuzjazmem. Jak podawał później jeden 

z organizatorów, tańczyło około 150 osób.  

Gdy powoli zaczęło zachodzić słońce, do 

głównej sali zostały wstawione głośniki 

oraz mikser. Kiedy już wszystko było 

gotowe DJ włączył muzykę i rozpoczęła 

się dyskoteka. Sala nie była wystarczająco 
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duża, aby pomieścić siedem 

trzydziestoosobowych klas, więc były 

również osoby, które wolały zostać na 

zewnątrz. Mimo tego parkiet przez cały 

czas był zapełniony.  

Zabawa trwała aż do godziny 21:30, czyli 

trochę dłużej niż było to zaplanowane. 

Nikt jednak nie narzekał. Zmęczeni, ale 

przynajmniej w większości szczęśliwi, 

udaliśmy się do autokarów. Powrót odbył 

się prawie bez przeszkód. W pewnym 

momencie jeden z kierowców pomylił 

drogę, przez co straciliśmy trochę czasu na 

zawracanie. Na szczęście wszyscy jednak 

dotarliśmy bezpiecznie do Poznania.  
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W czwartek, 13 października w naszej 

szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji 

Narodowej. Z tej okazji, jak co roku, 

odbyła się gala wręczenia „Adasiów”.  

Tym razem to William Szekspir i jego 

twórczość byli bohaterami imprezy. 

Kategorie głosowania były takie jak 

zawsze. I tak: tytuł Miss Elegancji, czyli 

Julii przypadł pani profesor Anecie 

Cierechowicz, natomiast Romeo-Misterem 

Elegancji został pan profesor Bogusław 

Rosołowski. Pukiem, czyli Żartownisiem 

okazał się pan profesor Paweł Saneluta, 

który w tej kategorii otrzymał ponad sto 

głosów! O tytuł Hamleta, czyli 

Gawędziarza walczyli nasi trzej historycy: 

pan dyrektor Marek Grefling, pan profesor 

Jerzy Kaźmierczak oraz pan profesor 

Juliusz Kaczanowski. Ostatecznie statuetka 

trafiła w ręce pana profesora 

Kaczanowskiego. Prospero, a zatem 

Mentor to również pan profesor Juliusz 

Kaczanowski, z drugą już statuetką. Za 

najbardziej opiekuńczego nauczyciela 

uczniowie uznali również pana profesora 

Kaczanowskiego. Najważniejszym 

„Adasiem” jest jednak ten przyznawany  

w kategorii „Najlepszy z najlepszych”. 

Tutaj pan profesor Juliusz Kaczanowski 

musiał zmierzyć się z panią profesor 

Małgorzatą Borczyńską i panią profesor 

Hanną Posadzy-Tomczak, które otrzymały 

ex aequo 41 głosów. W tej ostatniej 

kategorii znów zwyciężył pan profesor 

Juliusz Kaczanowski „zgarniając” na swoje 

konto czwartego w tym roku „Adasia” 

Przypomnę, że kategorii było tylko siedem. 

Była to już trzecia, a zarazem ostatnia gala 

wręczenia „Adasiów”, na której byłam  

i muszę zgodzić się z panią dyrektor Alicją 

Wośkowiak-Kopeć, która po wręczeniu 

nagród wspomniała, że kreatywność 

uczniów bardzo ją zadziwia. Kiedy wydaje 

się, że wszystkie pomysły na galę zostały 

już wykorzystane przychodzi kolejna klasa, 

która czymś nowym zaskakuje. I dotyczy to 

wszystkich imprez, które odbywają się w 

naszej szkole. 

Cieszę się, że mogłam uczestniczyć co roku 

w uroczystości wręczania „Adasiów”  

i naprawdę nigdy tego nie żałowałam, 

mimo że ta impreza odbywa się zawsze po 

lekcjach J Młodszym kolegom  

i koleżankom życzę takich wspaniałych 

wrażeń, a organizatorom dużo pomysłów! 

 

Barbara Janicka, IIId 
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15 września, w związku ze zbliżającym się 

M i ę d z y n a r o d o w y m  K o n k u r s e m 

Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego, 

odbył się w naszej szkole koncert 

poprzedzający to  wydarzenie. „Przed 

Wieniawskim w VIII LO” to wydarzenie 

nietypowe w skali szkół licealnych – 

gościnny występ światowej klasy artystów, 

w tym reprezentantów Polski na 

wspomnianym konkursie: Anny Maleszy 

oraz Amelii Maszońskiej. Już oglądając 

plakaty reklamujące wydarzenie, można 

było spodziewać się pokazu najwyższych 

lotów. 

Przewidywania sprawdziły się w stu 

procentach. Sercem koncertu były 

oczywiście utwory Henryka Wieniawskiego 

–  Polonez D-dur oraz I Koncert 

Skrzypcowy fis-moll – przyjęte zostały  

z radością przez publiczność. Oczywiście 

nie  mogło zabraknąć utworów  

kompozytorów światowych: Bacha, 

Beethovena czy Ernsta. Cała trójka 

wykonawców (oprócz wymienionych już 

wcześniej artystek głód muzyczny 

obecnych na sali zaspokajał również 

Mateusz Makuch)z powodzeniem  

sprosta ła  pokładanym w n ich 

oczekiwaniom i oczarowała audytorium 

wspaniałą muzyką. Do gustu przypadły 

szczególnie utwory wykonywane  

z akompaniamentem fortepianu, przy 

którym zasiadali również członkowie 

Towarzystwa Muzycznego im. Henryka 

Wieniawskiego w Poznaniu. Po 

zakończonych występach, muzycy zebrali 

burzliwe oklaski od wszystkich zebranych. 

Jako uczeń VIII Liceum bardzo cieszę się, 

iż koncert, taki jak ten, został 

zorganizowany przez  dyrekcję naszej 

szkoły. Była to wspaniała okazja do 

zapoznania się z muzyką skrzypcową na 

najwyższym poziomie, bez konieczności 

kupna drogich biletów. Mam również 

nadzieję, że koncert ten zachęci uczniów  

i młodzież do chociażby zapoznania się  

z  m u z y k ą  k l a s y c z n ą ,  

a być może do częstszego odwiedzania 

takich przybytków kultury jak filharmonie 

czy sale koncertowe. Oby więcej takich 

wydarzeń w przyszłych latach! 

 

Tomasz Grzesiak, IIId 
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W ciągu dwóch miesięcy, które upłynęły od 

rozpoczęcia roku szkolnego, zdążyły odbyć 

się dwa spotkania Artystycznego Saloniku. 

Ta nietuzinkowa inicjatywa, działająca pod 

auspicjami profesor Anety Cierechowicz, 

zasługuje na większą uwagę. Artystyczny 

Salonik to cykl comiesięcznych spotkań,  

w trakcie  któr ych okazję  do 

zaprezentowania się mają utalentowani, 

młodzi ludzie, często uczniowie naszej 

szkoły. Podczas Saloniku zaprezentować 

może się każdy: muzyk, poeta, recytator, 

malarz – jednym słowem: artysta. Każde ze 

spotkań ma swój odmienny, oryginalny 

charakter. Edycja wrześniowa przebiegła 

pod hasłem „Bal u Osieckiej”. Jak można 

się domyślić, tamtego popołudnia uwaga 

słuchaczy skupiona była na twórczości 

Agnieszki Osieckiej. Wśród licznych 

występów na szczególną uwagę zasługuje  

wykonanie utworu „Widzisz mała…” 

przez Marię Bzdęgę. Należy wspomnieć,  

iż  był to debiut Marii na scenie. Z całego 

serca życzymy jej  podążania ścieżką  

artystycznego rozwoju. 

Październikowy Salonik to inne spojrzenie 

na sztukę – rozpoczęło się do 

for tep ianowych popisów Mar ty 

Przybyłowskiej, Mai Fornal i Emilii 

Grzelak. Gdy ucichł fortepian, odezwały 

się struny gitary, zręcznie wprawiane w 

drgania przez Kalinę Kurzeję. Wraz z gitarą 

zaczął współbrzmieć również śpiew, a po 

kilku melodyjnych utworach gitara 

zamilkła, by na sam koniec spotkania 

pozostawić słowo samemu sobie – 

zaprezentowana została twórczość 

absolwentów naszego liceum, Łukasza 

Prymasa oraz Zbyszka Gapińskiego.  

 

Spotkania Artystycznego Saloniku nadają 

nowy wymiar  stereotypowej wizji Ósemki 

– kuźni informatyków, inżynierów i lekarzy.  

Ósemka żyje  nie tylko nauką. To również 

dynamicznie rozwijający się ośrodek 

kultury. W planach są już kolejne spotkania, 

a fakt, że chętnych do prezentowania się 

nie brakuje, świadczy chyba najlepiej  

o  a r t y s t y c z n o - h u ma n i s t y c z n y ch 

zainteresowaniach  wśród uczniów liceum, 

bądź co bądź ,  matematyczno -

przyrodniczego.  Sam wyczekuję  

z niecierpliwością kolejnej odsłony 

Artystycznego Saloniku. Temat i program, 

jak dotąd, pozostaje słodką tajemnicą. 

 

Tomasz Grzesiak, IIId 
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Włosi w góry! 

Wyjechaliśmy 12. sierpnia o 18. z Forlì, 

naszego miasta, ja i moja grupa harcerzy. 

Czekała na nas długa droga, więc 

wsiedliśmy do autokaru i po paru 

godzinach zatrzymaliśmy się, bo kierowca 

zapomniał dokumentów od autokaru.  

W tym czasie zjedliśmy kolację.  

W autokarze graliśmy w karty, 

rozmawialiśmy, oglądaliśmy filmy Disneya, 

a niektórzy spali. Dla mnie była to trudna 

podróż, bo trudno jest mi spać  

w autokarze, dlatego spałam tylko dwie 

godziny. 

Rano, jak dotarliśmy do Czech, zjedliśmy 

śniadanie i wróciliśmy na trasę. Podróż 

trwała więcej niż było planowane, więc 

stwierdziliśmy, że nie opłaca się zajść do 

Narodowego Rezerwatu Przyrody - Skał 

Adrszpasko-Teplickich, i pojechaliśmy do 

Kudowy-Zdroju, w Polsce. Podróż trwała 

19 godzin! 

Znależliśmy kamping, gdzie zostaliśmy na 

noc i zjedliśmy obiad, poszliśmy na mszę 

polską i pozwiedzaliśmy miasto. Moi 

koledzy byli bardzo zaskoczeni  trudnością 

języka polskiego, ale nauczyli się parę słów. 

Jak wróciliśmy na kamping, była już pora 

na kolację, więc każda grupka wybrała 

swoje menu. 

Jedzenie w naszej grupie harcerskiej jest tak 

podzielone: dzień przed obozem kilka osób 

idzie na zakupy i kupuje jedzenie dla każdej 

grupki. W grupie są trzy lub cztery osoby, 

które decydują, na podstawie tego,  

co zostało kupione, co gotować każdego 

dnia. Zazwyczaj dania cięższe są jak 

najwcześniej jedzone, bo trzeba wszystko 

nosić na plecach w plecaku! 

Wieczorem ktoś z nas proponuje jakąś grę 

dla rozrywki, i później śpimy w namiocie. 

Na drugi dzień spakowaliśmy plecaki  

i ruszyliśmy w drogę do Błędnych Skał. Po 

trzech godzinach dotarliśmy do celu, 

kupiliśmy bilety i weszliśmy do Parku 

Narodowego. Ludzie się z nas śmiali, że 

będzie nam trudno przejść przez skały. 

Właśnie tak było i nasze plecaki się 

podarły. Ale było bardzo śmieszne! W tym 

momencie, nawet jak były trudne przejścia, 

dla mnie był to powód,  żeby się śmiać  

i zapomnieć o długiej i trudnej drodze, 

która na nas czekała potem. 

Jak w końcu dotarliśmy do końca Błędnych 

Skał, zatrzymaliśmy się na obiad. Po jakimś 

czasie ruszyliśmy na Szczeliniec Wielki. 

Droga była niedługa, ale przed wejściem na 

górę czekało na nas 665 schodków i po 

takim długim dniu łatwo nie było.  

Ze szczytu góry można było zobaczyć 

śliczny zachód słońca. 

Zjedliśmy w schronisku typową polską 

kolację. Na pierwsze danie były dwie zupy, 

a na drugie danie pierogi z mięsem i ruskie. 

Moi koledzy bardzo polubili polskie 

tradycyjne jedzenie. 

Wieczorem zepsuła się w schronisku 

pompa wody, więc mieliśmy się umyć wodą 

z baniaka. Tę noc spaliśmy w łóżkach. 

Na następny dzień, po śniadaniu, zeszliśmy 

z powrotem po 665 schodkach i dotarliśmy 

do Szczytnej.  Stąd mieliśmy autobus do 

Kłodzka. W Kłodzku zostaliśmy na 

odpoczynek, a wieczorem wsiedliśmy do 
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autobusu w stronę Gorzowa. Ta podróż 

też była długa i też nie zasnęłam. 

Poprosiliśmy, żeby autobus się zatrzymał 

bliżej domu mojej babci, bo mój tata miał 

po nas przyjechać samochodem. 

Problemem było, że nie wiedziałam, gdzie 

wysiedliśmy, a było 8 stopni, więc tata 

musiał nas szukać. Jak wszyscy dotarliśmy 

do domu mojej babci, samochód się 

zepsuł, była trzecia w nocy, a babcia nas 

poczęstowała ciastem i herbatą. Poszliśmy 

spać, a na drugi dzień mama przygotowała 

dla wszystkich tradycyjne polskie śniadanie. 

Pojechaliśmy autobusem do miasta  

i koledzy przegotowali grę miejską. Na 

obiad babcia ugotowała zupę pomidorową 

i pierogi. 

Ostatnie trzy dni spędziliśmy na kajakach. 

Prawie wszyscy pływali pierwszy raz,  

ale bardzo im się podobało. Na końcu 

przyjechał autokar i grupa wróciła do 

Włoch, a ja zostałam z rodzicami u babci. 

Był to superobóz, góry Stołowe są 

przepiękne, jak również widoki. A grupa 

kolegów jest najlepszą, jaką mogłabym  

mieć. 

 Wspomnienia zostaną już na zawsze.  

Zachęcam wszystkich do zwiedzania 

polskich gór, bo są zachwycające.  

We Włoszech takich nie ma! 

 

Emilia Fabbrica z Włoch 

 

Emilka w zeszłym roku szkolnym była naszą 

uczennicą w kl. IIa. Jako zapalona harcerka  

(we Włoszech) o swojej działalności pisała  

w „Ośmiornicy”. Przedstawiła też specyfikę 

harcerstwa włoskiego. Podczas rocznego pobytu  

w Polsce postanowiła zorganizować dla swoich 

włoskich przyjaciół obóz, który byłby okazją do 

zapoznania ich, choć w części, z naszym krajem. 

Swój zamysł zrealizowała z powodzeniem, czego 

dowodem powyższa relacja. Emilka pozostawiła 

w ósemce  po sobie miłe wspomnienia, tym bardziej 

że nie ograniczała się tylko do uczęszczania na 

lekcje, ale też żywo uczestniczyła w różnych 

przedsięwzięciach, o czym sama pisała artykuły do 

szkolnej gazetki, szlifując swoją polszczyznę. 

Mamy nadzieję na dalsze kontakty. 

 

prof. Hanna Posadzy-Tomczak 
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Jak masz na imię Hansie? 

  prof. M. Borczyńska 

 

Jak coś jest brzydkie, to jest 

łastwe. 

  prof. I. Olszak 

 

Czym Ty myślisz? Żołądkiem?! 

  prof. J. Horla 

 

Ja uważam, że z uczniem trzeba 

dobrze współżyć. 

  prof. I. Olszak 
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