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 Nadszedł czas rozstania, my, uczniowie III klas, opuszczamy mury VIII LO, a tym samy musimy pożegnać 
się z Gronem Pedagogicznym oraz z Wami, młodsi koledzy i koleżanki. Musimy rozstać się również z redagowaniem  
Ósemki, ale mamy nadzieję, że nie jest to koniec istnienia tej gazetki. Oddajemy ją w Wasze ręce i pragniemy, abyście 
kontynuowali to, co my zaczęliśmy trzy lata temu pod czujnym okiem wychowawczyni oraz szkolnego grafika.  
Chcielibyśmy w imieniu wszystkich maturzystów podziękować nauczycielom, którzy obdarzali nas cierpliwością 
i przekazywali nam wiedzę oraz pracownikom administracji za bezpieczeństwo i komfort w szkole. Wam, młodsi 
koledzy, chcielibyśmy życzyć samych sukcesów i owocnej nauki, ponieważ za rok lub dwa czeka Was  ten sam napięty 
i pełen stresu okres maturalny. Nie jest to proste, ale na pewno dacie sobie radę! Czas płynie nieubłaganie, nie 
zdążycie się obejrzeć, a będziecie na naszym miejscu.     Zespół Redakcyjny „Ósemki”

1. Dlaczego wybrała Pani nauczanie akurat chemii?
 Uważam, że chemia jest najciekawszym przedmiotem wśród wszystkich nauk ścisłych. 
Fascynujące jest to, że jest dziedziną stale rozwijającą się i uczy nas poznania tego, co nas otacza. 
Wszystko wokół to czysta chemia. Wybrałam nauczanie tego przedmiotu, ponieważ od zawsze 
chciałam zaciekawić młode umysły zjawiskami chemicznymi. Widzimy na przykład palące się 
ognisko, czujemy jego ciepło, zapach dymu, słyszymy trzask iskier. Jednak jeżeli chcemy wyjaśnić, 
jakie procesy i reakcje zachodzą podczas spalania drewna, musimy wyobrazić sobie świat 
indywiduów chemicznych (atomów, jonów, cząsteczek). Dlatego też nie można pojąć chemii bez 
zrozumienia mikroświata, do którego nie mamy dostępu naszymi zmysłami, a jedynie naszym 
umysłem.  Uważam też, że moi uczniowie zainteresowani chemią, dokonają w przyszłości wiele 
przełomowych odkryć.
2. Co, Pani zdaniem, potrzebne jest do szczęścia w życiu?
 Moim zdaniem, do szczęścia w życiu są potrzebni bliscy. Rodzina i przyjaciele, którzy 
zawsze pomogą w trudnych sytuacjach i po prostu będą. Myślę, że samotny człowiek nigdy nie 
będzie w pełni szczęśliwy, nieważne ile miałby pieniędzy, czy jak piękny by nie był. Najważniejszą 
wartością w życiu jest bliskość rodziny i przyjaciół. Myślę, że każdy, prędzej czy później, dojdzie do 
takiego wniosku.
3. Czy lubi Pani podróżować? Jakie miejsce chciałaby Pani odwiedzić?
 Uwielbiam. Podróżowanie jest jedną z moich największych pasji. Fascynuje mnie 
odkrywanie nowych miejsc w asyście miłego towarzystwa. Korzystam z każdej okazji, aby gdzieś 
wyjechać i oderwać się od szarej codzienności, aczkolwiek najbardziej chciałabym zobaczyć Sankt Petersburg w Rosji. Podróż do tego miejsca 
od zawsze była moim marzeniem, a już w te wakacje uda mi się je spełnić.
4. Jakie zwierzę lubi Pani najbardziej?
 Trudno się do tego przyznać, ale nie za bardzo przepadam za zwierzętami. Jedyne zwierzę, jakie lubię, to rudy kot Tofik należący do 
mojej córki. Na początku także z trudem znosiłam jego obecność, dopiero z czasem się do niego przyzwyczaiłam. Jest małą, uroczą kuleczką, 
która potrafi rozbawić wszystkich domowników.
5. Jakie było Pani największe marzenie w dzieciństwie?
 Moim największym marzeniem w dzieciństwie było zostanie nauczycielem. Od zawsze chciałam dzielić się wiedzą oraz zachęcać 
młodzież do działania. Nie da się ukryć tego, że z natury mam władczy charakter, dlatego zawód nauczyciela jest dla mnie idealny. Kocham to, 
co robię i codziennie w małym stopniu spełniam swoje marzenie.
6. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
 Uwielbiam spędzać wolny czas aktywnie. Leżenie całymi dniami przed telewizorem bardzo mnie nudzi i nieraz podczas takiego 
wypoczynku czuję się zmęczona. W wolnym czasie uwielbiam jeździć z sąsiadkami na rowerach, uprawiać nordic walking lub urządzać 
kilkudniowe wypady za miasto. Po aktywnym wypoczynku czuję się w pełni zrelaksowana i na nowo gotowa stawić czoła codziennym 
wyzwaniom.
7. Jakiej muzyki Pani lubi słuchać? 
 Mój gust muzyczny jest bardzo zróżnicowany. Czasami lubię posłuchać szybkiej i skocznej muzyki, a czasami wolnej i relaksacyjnej. 
Nie mam ulubionego gatunku, jednak bardzo lubię muzykę rosyjską, a szczególnie utwór Bielyje rosy Jurija Szatunowa. Ta piosenka zawsze mnie 
wzrusza, przywołuje miłe wspomnienia i pozwala powrócić do czasów młodości.
8. Woli Pani oglądać filmy czy czytać książki? 
 To bardzo trudne pytanie. Nie mogę na nie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ zarówno uwielbiam czytać książki, jak i oglądać 
filmy. Czytanie jest chwilą relaksu tylko dla mnie. Używam do tego telewizora najlepszej jakości, czyli własnej wyobraźni. Czytanie pobudza 
moją kreatywność i doprowadza do odczuwania większych emocji niż podczas oglądania filmów. Natomiast filmy zacieśniają więzy rodzinne. 
Zwykle oglądają je wszyscy domownicy. Wspólnie komentujemy i przeżywamy każdą scenę.  Dlatego tak samo lubię czytać książki i oglądać 
filmy.
9. Co motywuje Panią do działania? 
 Efekty mojego wysiłku motywują mnie do działania. Monotonna praca bez widocznych rezultatów wprowadza mnie 
w przygnębienie, natomiast cudownie jest widzieć jej pozytywne rezultaty. W prowadzenie lekcji wkładam wiele pracy, a najlepszą motywacją 
są dobre oceny moich uczniów, ich starania oraz aktywność na lekcjach.
10. Co uważa Pani za swój największy życiowy sukces?
 Za swój największy życiowy sukces uważam moją  rodzinę, którą udało mi się stworzyć. Mam męża, który jest zarówno złotą rączką 
i gosposią domową oraz dwójkę wspaniałych dzieci, które codziennie napawają mnie dumą. Przeżyliśmy wspólnie wiele dobrych i złych chwil, 
jednak czuję, że moja rodzina jest moim największym sukcesem.
11. W jaki sposób znajomość tajemnic chemii można wykorzystać w codziennym życiu?
 Wiele osób nie jest świadomych tego, że wykorzystujemy tajemnice chemii codziennie. Robiąc tak banalne rzeczy jak pranie, 

pieczenie ciasta, przygotowywanie przetworów owocowo – warzywnych czy kiszenie ogórków posługujemy się typowo chemiczną 
wiedzą. Znajomość tajemnic chemii można wykorzystać na wiele sposobów. Między innymi przygotowując różne napoje 
o odpowiednim stężeniu w zależności od pory roku, tworząc zaskakujące potrawy oraz popisując się banalnymi doświadczeniami 
chemicznymi, które inni uważają za niesamowite.        Kinga Marczuk2
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Wtorek    Wtorek Wtorek
  
 Kolejny dzień z cyklu Dlaczego? Wstaję, tym razem normalnie, czyli jak człowiek, nie za późno, nie za wcześnie, nie tracąc bezcennego 
czasu. Hmm, czym jest czas? Dla mnie to pojęcie niepojęte, na które nie wystarcza mi czasu, żeby je pojąć. Rozumiesz? Nie, nieważne, jest 
godzina 6:30, a raczej była na początku tego zdania. Autficik fituje mi dzisiaj jak życie Kylie Jenner. Wtorek to dzień, w którym dosłownie nie 
mam czasu, zawszę biegnę, żeby zdążyć, nie jem śniadań ani się nie maluję. Robię to dopiero w MPK-u, w sumie to fajna sprawa, poprawia 
propriocepcję (zmysł orientacji). Spróbuj kiedyś pomalować rzęsy podczas trzęsienia jadącego pojazdu, to nie należy do najprostszych 
czynności. Przystanek Wczasowa, muszę wstać, ponieważ dyliżans jest wypełniony po brzegi jak Papa Pedro w Biedronce. Głupio, kiedy ja siedzę 
dumnie, a panie stoją i prowadzą poważną potyczkę o miejsce. Jeszcze sześć i pójdę  na czwóreczce z młodym Kubą w słuchawce, bo 8:14. 
Szatnia przypomina dzisiaj mały koncert, na którym wszyscy sie pchają po okrągłą blaszkę.Uczniowie chłonni wiedzy...Lekcje, przerwy, godziny 
mijają... Ostatni dzwonek cieszy mnie albo smuci, zależy od wtorku, jednakże jedno jest pewne, na dzisiaj koniec. Ta sama śpiewka: schody 
motywacyjne, numerek, przystanek Wczasowa... Życie narzuca nam pewną monotonię. Niby codziennie robisz co innego, ale elementy cyklicznie 
powtarzają się jak dni tygodnia. Nie uważaj, że to jest beznadziejne, ponieważ dzięki powtarzalności wiesz, czego masz się spodziewać jutro. Poza 
tym pamiętaj, po wtorku zawsze jest środa, a  ŚRODA TO TAKI MAŁY PIĄTEK.     Wiktoria Kulgawczuk

Dlaczego każą iść na studia?Dlaczego każą iść na studia?
 Matura coraz bliżej. Nieważne czy to dla tegorocznych, czy dla przyszłych roczników - nie ma co się oszukiwać, czas leci 
nieubłaganie i zanim mrugniecie, zorientujecie się, że matura tuż tuż. A w każdym przypadku, gdy coraz bliżej do tego pamiętnego 
maja, słychać ze wszystkich stron: co po maturze, co po maturze?! Jakkolwiek człowiek chciałby się uwolnić od tego pytania- nie ma jak. 
Właściwie mogłoby być ono jednym z maturalnych poleceń, bo każdy musi sobie (i nie tylko sobie) na nie odpowiedzieć. Jeśli 
pytamy sami siebie, nie ma z tym właściwie tak dużego problemu, bowiem snujemy różne plany i wydają się nam one dobre. Nie ma 
wstydu przed swoją osobą. Gorzej, gdy jednak wypowiemy to na głos przed kimś, kto pyta- mamą, babcią, ciocią itd. I pół biedy, 
gdy maturzysta decyduje się na na studia- idzie przecież, świetnie! Ale prawdziwe piekło zaczyna się wtedy, gdy o studiach ktoś nie 
myśli. Co ty dziecino chcesz robić w takim razie? Będziesz mieszkać pod mostem? Harować z mopem? padają kolejne wyrzuty. Teraz nieważne 
komu powiesz o swoich planach, społeczeństwo chce, żebyś studiował! Dlaczego?- można by zadać pytanie- dlaczego jest na to 
kładziony tak wielki nacisk?

 Cóż, głównym czynnikiem są chyba niespełnione ambicje. Nie da się ukryć, że wraz z przyjściem na świat narzucane są 
nam plany i wyobrażenia co do naszych osób. Skończy dobre liceum, będzie miał same szóstki, pójdzie na medycynę i zostanie lekarzem - a tu 
zonk, szóstek brak i dyplomu doktora również. Nie realizujesz planu - odpadasz. Jesteś leniem, nierobem i brak ci ambicji. 
I nikogo w tym momencie nie obchodzi, że potrzebujesz namysłu, że nie wiesz, co chcesz robić i właściwie przydałby ci się 
dodatkowy czas. Idź, chociażbyś miał iść na kulturoznawstwo, ale idź! Ważniejszy jest prestiż, sam fakt wypowiedzenia przez 
rodzica a moje dziecko to STUDIUJE, nie wiem jak Twoje przy jakiejś kawie z koleżanką, czy przy rodzinnym stole. Zaobserwujcie 
kiedyś z jaką finezją to słowo dźwięczy. Czuć w nim pychę, radość, dumę! Wstyd przecież byłoby się przyznać, że dziecko właściwie 
nie robi nic, nie ma ambicji i zimuje albo zajmuje się już czymś innym. Jeszcze gorzej, gdy podejmie jakąś pracę - niekończące się 
litanie o to, czy tak będziesz harować do końca życia będą codziennością.

 Posiadanie swoich planów jest w takich momentach wręcz karygodne. Ale do wszystkich tych, którzy nie wybierają się 
póki co na uczelnie- będzie dobrze! Każdy z nas zna siebie doskonale, dlatego jeśli nie czujesz się na siłach- nie bądź tylko 
zrealizowanym planem swoich rodziców i społeczeństwa. Wykorzystaj tyle czasu, ile potrzeba na przemyślenie co dalej, spróbuj 
odkryć to, co naprawdę Cię zadowoli.

 Oni mieli już swój czas, napuszyli się pięknie wypowiadanym słowem studiuję.  Oczywiście warto to z kimś skonsultować, 
być może uzyska się jakieś wskazówki. Ale jeśli pytanie Co po maturze? miałoby pojawić się w arkuszu maturalnym - lepiej w nim nie 
strzelaj!             Michał Bartoszewicz

Na wokandzie 
Brązowy medal w Wojewódzkiej Licealiadzie Sportowo-Obronnej Sprawni jak żołnierze 2018 wywalczyli: Karol Bujnowski i Mateusz 
Mężyński z klasy IId oraz Adam Troc z klasy Id.  
18 maja 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Podlaskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego.              Gratulujemy!
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Sześć filmów, które wprowadzą Cię w wakacyjny klimat
1.  (2015) -W nowym zwierciadle: Wakacje  Kolejne pokolenie Griswoldów wyrusza na wakacje. Dorosły Rusty 
Griswold , pełen nadziei na zacieśnienie rodzinnych więzi, idzie w ślady swojego ojca i organizuje niespodziankę 
dla swojej żony Debbie oraz dwóch synów. Jest nią wycieczka do Walley World - ulubionego parku rozrywki całej 
Ameryki.
2.  (2016) Co Ty wiesz o swoim dziadku? - Dick jest emerytowanym generałem amerykańskiej 
armii i świeżo upieczonym wdowcem. Jest także dziadkiem Jasona - chłopaka, którego życie 
przypomina bardzo nudny film. Były wojskowy stawia sobie za punkt honoru demoralizację 
wnuka tak, aby, w swoim mniemaniu, zrobić z niego prawdziwego mężczyznę. W tym celu 
zabiera go w podróż, w której czeka na nich wiele zaskakujących i niezwykle zabawnych 
doświadczeń.
3.  (2014) - Rodzinne rewolucje Po katastrofalnej randce w ciemno samotni rodzice, Lauren 
i Jim, zgadzają się tylko co do jednego – nie chcą się już nigdy więcej widzieć. Kiedy jednak 
każde z nich postanawia wyjechać na niezapomniane wakacje z dziećmi, okazuje się, że przez 
tydzień będą skazani na swoje towarzystwo w luksusowym afrykańskim kurorcie.
4.  (2011)Dziennik zakrapiany rumem  - Przełom lat 50 i 60 XX wieku. Początkujący pisarz 
Paul Kemp porzuca Nowy Jork i wyjeżdża do Portoryko. W San Juan podejmuje pracę 
w podupadającej gazecie, a wolny czas spędza na rozrywkowych eskapadach, w których 
towarzyszą mu fotograf  Bob Sala i dziennikarz Moberg. Wkrótce Kemp poznaje 

przedsiębiorcę Sandersona. Bogaty Jankes chce przejąć wyspę, gdzie ma stanąć kompleks hotelowy. Biznesmen 
nakłania Paula do reklamowania przedsięwzięcia w gazecie. Mężczyzna staje przed trudnym wyborem - ratowanie 
gazety, czy pieniądze i miłość.
5.  (2013) -Millerowie Handlarz narkotyków David zamierza wycofać się z interesu, gdy jego szef  proponuje mu 

100 tysięcy dolarów za przewiezienie 2 ton marihuany z Meksyku. By nie budzić podejrzeń na 
granicy, zatrudnia do współpracy striptizerkę Rose, która ma udawać jego żonę oraz dwoje 
dzieci, Casey, która właśnie uciekła z domu i naiwnego Kenny'ego. Cała czwórka wyrusza 
samochodem do Meksyku. Wszystko idzie zgodnie z planem, aż okazuje się, że towar został 
niedawno skradziony meksykańskiemu gangsterowi...
6.  (2013)  Last Vegas - Billy, Paddy, Archie i Sam znają się od dziecka. Dziś to panowie po 
sześćdziesiątce, każdy z nich prowadzi inne życie. Okazją do ponownego spotkania jest ożenek 
jednego z nich i kawalerski weekend.     Michalina Kiryłowicz

 Rzecz dzieje się w małym, zakurzonym pokoju. Jest tu rozwalona szafa, dwa kulawe fotele i dwóch mężczyzn. W kątach leżą stosy 

książek, notatek, porwanych kartek. Są również dwa okna, jedno ukryte za sięgającą do ziemi zasłoną. Rok nieokreślony. Miesiąc nieokreślony. 

Dzień nieokreślony. 

Rok ????

Niebo nad Warszawą było szare, żałosne i odstręczające - Artur nie wiedział, czy to smog, brudne szyby, dym czy może wznowili protesty. 

Mężczyzna przystawił czubki kciuków do nasady nosa i zacisnął powieki jakby męczył się z niemożliwą migreną.

-Zastanawiałeś się kiedyś, co znaczy być dobrym? 

Zadając to pytanie nieco się wyprostował i spojrzał na swojego towarzysza. Ten jednak powoli pokręcił głową i uniósł brew tak, jakby był 

uprzejmie zainteresowany. Zainteresowany wyjściem.

Artur zignorował jego minę i pochylił się, opierając łokcie na kolanach i wbijając spojrzenie w przyjaciela. 

- Nie - powiedział ten w końcu - to całkowicie zbędne. Gdybym musiał przeanalizować dobro i zło, szybko popadłbym w obłęd, a szczerze 

mówiąc, zawsze wolałem robić to powoli i bez pośpiechu. 

Artur gwałtownie wycelował w niego wskazujący palec, a na jego ustach zatańczył uśmiech, jakby tylko czekał na taką odpowiedź.

- Zgadza się .Zastanówmy się nad tym przez chwilę, Witoldzie. 

Mężczyzna ponownie pokręcił głową. 

- Artur, najpierw zastanów się nad tym, jak wyglądasz. 

Artur, nieco zbity z tropu, zmarszczył brwi i z urazą spytał:

- Jak wyglądam? Normalnie wyglądam, zresztą to nie jest teraz ważne.

- Wyglądasz jak umierający poeta. Chcesz, żeby cię złapali? Kiedy ostatni raz coś jadłeś? Nie możesz tylko palić i tu siedzieć, przecież wiesz...

- Witold, proszę - powiedział cicho Artur. I może Witold faktycznie miał rację. Może Artur faktycznie wyglądał jak umierający poeta. Jego 

zawsze chude ręce teraz się trzęsły, takie młode i delikatne. Znoszony, trzyczęściowy garnitur wisiał na nim jak na na kukle, a niegdyś lśniące, 

brązowe loki opadały mu na czoło, źle podcięte i matowe. Artur zwykł żartować, że jest ucieleśnieniem tragikomedii, że w momencie, gdy 

Warszawa stanęła w płomieniach on wyszedł z kartek Szewców albo Tanga by zobaczyć pożar i się nieco ogrzać. Witolda to nigdy nie bawiło. 

Tym razem jednak wywrócił oczami, nieco wygodniej usiadł w kulawym fotelu i zakończył przedstawienie ciężkim westchnieniem.

- Dobrze, porozmawiamy o tym, co znaczy być dobrym, ale ty zaczynasz. 

ODPOWIEDŹ?
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 Artur uśmiechnął się szeroko, oczy mu zabłysnęły, a Witold poczuł, że tym zwykłym, ludzkim odruchem zdzielił go w twarz mocniej, 

niż ktokolwiek kiedykolwiek. Przez chwilę wyglądał tak beztrosko, tak młodo. Wyglądał jak student, z którym biegał po labiryntach korytarzy, 

nie mogąc znaleźć miejsca wykładu. Student, który tak niewinnie krztusił się dymem papierosowym na placu, gdy chowali się przed 

profesorem. Przez tę krótką chwilę wyglądał, jakby nie był świadomy, że jego życie było ciągłą wojną. 

- Widzisz, dużo o tym ostatnio myślałem. Pamiętasz Tadeusza? Pewnie, że go pamiętasz. Rozmawiałem z nim kiedyś o tym i powiedział mi, że 

nie istnieje idealny podział, gruba kreska, która oddziela jedno od drugiego. Mieszają się, zlewają, łączą i kolidują - w tym momencie Artur 

gwałtownie wstał i niemal rzucił się w stronę komody, która nie rozsypała się w proch tylko dzięki łasce Bożej. Witold poczuł, jak jego dłonie 

drżą, a oczy stają się niebezpiecznie mokre, ale nim Artur się do niego odwrócił, znów przybrał swój stały wyraz twarzy. 

- I wtedy - powiedział sapiąc z wysiłku i unosząc mały kawałek kredy - zacząłem się zastanawiać. Skoro wszystko się miesza, koliduje, skoro cały 

wszechświat jest jedną wielką szarą strefą, gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Czy jest, tak jak my, zagubiony? Czy obija się o innych, czy próbuje 

się zdefiniować? Określić, czy skoro stworzył świat pełen niedopowiedzeń, mieszanki dobra ze złem, to on też w jakiejś części taki jest?

Mówiąc to, Artur padł na kolana i z pasją w oczach zamaszyście narysował grubą linię ciągnącą się od wschodniej ściany aż po drzwi. Po dwóch 

stronach linii rysował małe kropki, jedne bliżej siebie, drugie nieco dalej. 

- Oczywiście, żeby w ogóle zacząć się nad tym zastanawiać, musimy wyjść z podstawowego założenia: Czy...

- Przestań, Artur. Przestań. 

Witold powoli wstał, by po chwili klęknąć naprzeciwko przyjaciela. On po jednej stronie kreski, Artur po drugiej. Na chwilę zapadła cisza.

- Miałeś przestać w momencie, kiedy to wszystko się zaczęło. Nie możesz już pisać Artur, Chryste, nie możesz. Wiesz, że znajdą dzienniki. 

Notatki. Przecież wiem, że nie spaliłeś tych wierszy – Witold starał się mówić spokojnie, ale jego głos załamał się, a oczy po raz kolejny zalśniły 

łzami - Mieliśmy nie myśleć już o takich rzeczach, braciszku. 

- Myślałem, że nie będę - odpowiedział cicho Artur i przepraszająco wzruszył ramionami, jakby znów mieli po pięć lat i próbowali 

wytłumaczyć  matce, dlaczego wazon jest potłuczony.

Witold odgarnął z czoła włosy i spojrzał na brata, którego nie mógł uratować. Nie mógł, ale próbował. Chwycił go za chude ramiona i zacisnął 

dłonie tak mocno, jakby już nigdy nie chciał go puścić. 

- Bycie poetą to prawdziwe przekleństwo- powiedział w końcu. Artur odpowiedział mu słabym uśmiechem i tym razem to on pokręcił głową.

- Nie, bracie. Bycie świadomym poetą - to jest najgorsze. Powtarzam wszystkie utarte schematy, założenia, myślę o miłości, śmierci, Bogu

 i o życiu, a to wszystko tylko po to, żeby nie myśleć o sobie samym. Bo mogę próbować pięknie o tym wszystkim pisać, ale po co? Cholera, 

Witold, dlaczego nie mogę po prostu odpowiedzieć na jedno, zasadnicze pytanie?

Witold nie chciał wiedzieć, o jakie pytanie chodzi. Patrzył na zmęczonego Artura i chciał go gdzieś schować, zachować się tak, jak powinien 

zachować się starszy brat. Tego nie mógł jednak zrobić.

- Jakie pytanie? - wyszeptał.

- Quo vadis? Gdzie zmierzam? - po policzku Artura pociekła łza żłobiąc ścieżkę w pocie i brudzie. Może to wydawać ci się absurdalne, prawda? 

Masz całkowitą rację. Bo nie ma znaczenia, który mamy rok, czy to poeta, malarz, robotnik, czy siedzi w pałacu czy w kamienicy- strach, ból, 

zagubienie zawsze będzie nieco absurdalne i nieco prawdziwe, nawet, jeśli jest tylko na kartkach.

Długo siedzieli cicho i w tej samej pozycji – Artur, pokonany i Witold, bezsilny. Dopiero, gdy zza okna dobiegł ich dźwięk syreny policyjnej, 

usłyszeli tubalny głos nadający przez megafon i pierwsze, wściekłe okrzyki. Witold podniósł głowę, przymknął powieki i recytował. Brzmiało 

to jak modlitwa. 

  bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny/ w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy

 Szare niebo zniknęło, zastąpione tym razem przez prawdziwy dym. 

- Pan Cogito - powiedział przez łzy Artur i opuścił głowę. Chciał powiedzieć bratu, by przestał. By go nie ranił.

  a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze /ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych

Chłonęli każde słowo. Może to jednak była modlitwa?

  strzeż się jednak dumy niepotrzebnej/ oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz /powtarzaj: zostałem powołany – czyż nie było lepszych/

  strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne/ ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy/ światło na murze splendor nieba/

  one nie potrzebują twego ciepłego oddechu/ są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

Mijały minuty. Alarmy przybrały na sile, tak jak i krzyki, gdy głos Witolda nagle załamał się i Artur wyszeptał słowa, które musiały dać mu 

nadzieję. 

  Bądź wierny Idź*

 Bo może tak wyobrażamy sobie poetę, który próbuje znaleźć odpowiedź na jedyną, niezrozumiałą rzecz. Odpowiedź, której nie znajdzie 

w zbiorach, zapisach i pozostałościach. Odpowiedź o nim samym. Może tak po prostu wyobrażamy sobie poetę złamanego, klęczącego 

w trzyczęściowym garniturze na brudnej podłodze i płaczącego nad wierszem Przesłanie Pana Cogito. Tylko i wyłącznie może. 

 *Cytaty z utworu Zbigniewa Herberta Przesłanie Pana Cogito.      Katarzyna Waleszczyk
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Te oczy
 Długo szwendałam się bez celu po hotelowych korytarzach w poszukiwaniu jakiegokolwiek zajęcia. Przechodząc obok różnych 
drzwi, często słyszałam odgłosy kłótni, płaczu czy też śmiechu. Każdy dźwięk miał inną historię, a z każdym kolejnym krokiem czułam, jakbym 
oddalała się od tego miejsca. Nie tylko fizycznie, ponieważ miałam wrażenie, jakby mój umysł próbował oddzielić się od rzeczywistości. To było 
naprawdę dziwne uczucie. Jednak gdy tylko napotkałam panią z recepcji, szybko wszystko wróciło do normalności.
- Czy mogę w czymś pomóc? - zapytała z wyuczoną uprzejmością. Wyglądała na 30-letnią kobietę. Włosy upięte w nieskazitelny kok na czubku 
głowy świadczyły o jej nienagannym zachowaniu i perfekcjonizmie.
- Właściwie to tak. Szukam czegoś w rodzaju bufetu. Bardzo zgłodniałam po podróży – powiedziałam z równie szczerym uśmiechem.
- Proszę iść cały czas prosto tym korytarzem. Później po lewej stronie znajdzie pani nasz mały bufet dla gości. Gdyby pani czegoś jeszcze 
potrzebowała, jestem do dyspozycji - i w szybkim tempie oddaliła się w głąb korytarza.
 Nawet nie zdążyłam odpowiedzieć dziękuję, a kobiety już nie było. Poklepałam się po kieszeni i zdałam sobie sprawę, że przecież nie 
wzięłam żadnej gotówki. Cofnęłam się więc szybko, wbiegłam po schodach i odszukałam właściwy pokój. Przy okazji postanowiłam 
skorzystać z toalety. Spojrzałam w lustro. Mój wzrok był inny, jakby dziki, a jednocześnie pełen obojętności. Moje rysy wyostrzyły się, wydawało 
się, że z dnia na dzień znacznie wydoroślałam. Nie byłam już tą małą marzycielką, dla której ważna była szkoła i znajomi. Teraz liczyło się 
przetrwanie. Byłam zdana tylko na siebie i swoje możliwości. Znalazłam portmonetkę leżącą na szafce nocnej i wzięłam trochę gotówki. 
Spojrzałam na zegar. Vickena nie było już jakiś czas.
 Nagle usłyszałam krzyki w uliczce, którą widać było z hotelowego okna. Z ciekawością podbiegłam i zerknęłam. Kilku mężczyzn 
ubranych na czarno otoczyło jednego, stojącego w środku. Najwyższy z nich trzymał broń wycelowaną w chłopaka. Te rozmierzwione włosy 
i sylwetka kogoś mi przypominały  Po chwili zdałam sobie sprawę, że przecież to Vicken. Bez chwili namysłu wybiegłam z hotelu. Rzuciłam się 
w stronę grupki, złapałam Go szybko za rękę, nie licząc się z niebezpieczeństwem i biegłam ile sił w nogach. Mężczyźni byli w tak wielkim 
szoku, że przez długą chwilę nie zareagowali. Skręciliśmy w ruchliwą uliczkę i znaleźliśmy się na jakimś festynie, idealnie wtopieni w tłum 
spieszących się ludzi.
- Kim oni są?- zapytałam, mocno dysząc od wysiłku.
- Nasłał ich. Znaleźli nas. Musimy uciekać jak najdalej Lea.
 Zauważyliśmy zbirów, którzy nagle wypadli z uliczki obok. Rozglądali się na wszystkie strony, jednak popołudniowe słońce znacznie 
utrudniało im sprawę. To była nasza szansa na ucieczkę. Brat złapał mnie za rękę i szliśmy szybkim krokiem w stronę sporego mostu, 
odgradzającego dalszą część miasta. Byliśmy otoczeni ludźmi, więc teoretycznie nic nam nie groziło. Tłum zaczął się jednak przerzedzać. 
Stawaliśmy się bardziej widoczni, a byliśmy dopiero w połowie mostu. Zaczęliśmy więc biec, musieliśmy zaryzykować wszystko. Nagle, jakby 
spod ziemi, wyrósł przed nami czarny samochód z przyciemnionymi szybami. Biegliśmy coraz szybciej, aż usłyszeliśmy strzał. Odruchowo 
zatrzymaliśmy się i to był nasz błąd. W jednej sekundzie zostaliśmy otoczeni. Nikt z pozostałych ludzi, bawiących się nieopodal, nie dostrzegał, 
co dzieje się na moście. Byliśmy w kropce. I wtedy pojawił się On, szef, który więził nas w piwnicy.
- Dotrzymałem obietnicy danej twojemu ojcu. Zaopiekuję się jego dziećmi.
Z uśmiechem wymierzył w nas dwa pistolety. Widać było jego wprawę w tym, jak trzymał broń. Dzieliła nas niewielka przestrzeń, dosłownie 
kilka metrów. Z łatwością mógł trafić nawet w nasze serca. W tym właśnie momencie złapałam Vickena z rękę i odeszliśmy do tyłu, bliżej 
barierki.
- Może to głupie, co teraz powiem, ale na zawsze razem... braciszku - powiedziałam szeptem w jego stronę. Weszliśmy na barierkę, a zbir nawet 
nie zdążył zareagować. Wtedy rzuciliśmy się w otchłań wody...  
         KONIEC  Emilia Kozłowska

Letni quiz, jakie miejsce wybrać 
na odpoczynek? Góry czy morze? 

1 . Z kim wolisz spędzić wakacje?

 z rodziną   z rzyjaciółmi ☼ p ✈
2 . Jak chcesz spędzić wakacje?

 odpoczywać   ruszać się☼ ✈
3 . Jaki smak lodów wolisz?

 o c ☼wocowe  zekoladowe✈
4 . Gdzie chcesz być?

 za granicą    Polsce✈ w ☼
5 . Jak chciałbyś podróżować?

 samolotem   pociągiem ✈ ☼

6 . W jakim środowisku chciałbyś/-ałabyś się znaleźć?

 n ☼  matura   iasto✈
7 . Czy lato to twoja ulubiona pora roku?

 t n ☼ak   ie✈
8 . Co byś wolał/-ła?

 poznać chłopaka/dziewczynę    ✈

 poznać rzyjaciół p ☼

✈ > ☼ - morze ! Osoby te kochają spokój, niespieszny czas. Lubią 
widzieć życie aż po horyzont.

✈ < ☼ -Góry ! To miejsce gdzie przyrodę tej planety doświadczamy 
w pełni. Dlatego sam pobyt w górach może stać się wielkim odkryciem.
    opracowała Natalia Wojszko

Pani od EDB 
Pani Agnieszka nas trenuje,
nic a nic nas nie żałuje. 
Daje wycisk jak ta lala,
wynik zawsze zadowala. 
Czas z nią miło płynie,
nasza pani z tego słynie, 
że jest miła i szalona,
wszystkie troski wnet pokona.
Wszyscy ją szczerze kochamy 
i nikomu nie oddamy!

    

Wychowawczyni I E
Poliglotka z niej prawdziwa, 
po francusku nas nazywa. 
Uczy, bawi, wychowuje,
każdy przed nią respekt czuje.
Zawsze szczera i pomocna,
praca zawsze z nią owocna.
Jak coś powie, to już powie, 
wtedy nam rozjaśnia w głowie.
Wyjścia do opery organizuje, 
różne ciekawostki pokazuje,
uczy nas kultury
i zachęca do lektury.
Wychowawca z niej prawdziwy, 
taki bardzo sprawiedliwy.

 Oda do Dyrektora
Panie Dyrektorze
Każdy może, to pomoże.
Wspólna praca 
nas wzbogaca. 
Po to tu przyszliśmy, 
żeby nas nie skreślić z listy!  
Wszyscy chcemy, wspólnie z Panem,
połączone jest to planem.
Mianowicie takim oto,
by nie puścić tego w błoto.
Tylko brać się za lekturę,
aby zdać już tę maturę.
Za naszą sprawą VIII LO zasłynie w powiecie,
że lepszego nie znajdziecie.

  Paulina Dobkowska

Salonik poetycki
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  Czy masz już dość letnich upałów? Czujesz się zmęczona 
i wyczerpana za każdym razem, jak tylko wyjdziesz z domu? Nie może być nic 
lepszego niż domowe odświeżające i zdrowe napoje. Najlepsze jest w nich to, że 
nie przybędzie Ci po nich w pasie. Możesz pić je do woli. Napoje nie tylko 
pomogą ci zwalczyć upały, ale niosą ze sobą pełno korzyści zdrowotnych. 
Poznaj je i nie męcz się już w gorące dni. 

Chłodna zielona herbata

  Zielona herbata jest napojem, który przynosi pełno zdrowotnych korzyści. Pomaga 
zwalczyć niestrawność i nadkwasotę. Schładza ciało, relaksuje mięśnie i wypłukuje toksyny 
z ciała. Zamiast sięgać po colę pełną cukru, wypij chłodną zieloną herbatę i zredukuj ryzyko 
chorób serca i raka. 

Woda z miodem
 Przygotuj w domu pyszną wodę z miodem. Do wody gazowanej dodaj miód, imbir 
i kandyzowane kawałki tego korzenia. Picie codziennie wody z imbirem zrekompensuje utratę wody 
podczas upalnych dni.

Chłodna miętowa herbata
 Miętowa herbata jest odświeżająca i zdrowa. Relaksuje mięśnie 
i chłodzi ciało, pomaga zwalczyć bóle i sztywność mięśni. Liście 
mięty zalej wodą i odczekaj, aż się zaparzy. Dodaj miodu do smaku. 
Pij zimną.

Malinowa lemoniada

 Pyszny malinowy napój na gorące dni. Aby go otrzymać, zmiksuj 
maliny, dodaj do nich odrobinę soku z cytryny, miodu 
i schłodzonej wody. Z powodzeniem maliny możesz zastąpić 
truskawkami. 

PiĘĆ DOMOWYCH PRZEPISÓW NA LETNIE NAPOJE 

               Sok pomidorowy
 Zdrowy sok na gorące dni otrzymasz z pomidora. Zetrzyj pomidory na puree, 

dodaj ulubione przyprawy, odrobinę soku z cytryny, miód i parę kostek lodu. Ten 
pyszny ostry napój dostarczy wiele antyoksydantów do organizmu i pomoże 
zwalczyć choroby.       

PIERWSZY ZESPÓŁ REDAKCYJNY ÓSEMKI 2018PIERWSZY ZESPÓŁ REDAKCYJNY ÓSEMKI 2018

 P i e r w s z y  i  j u ż 
historyczny Zespół Redakcyjny
Ósemki. Dzięki Nim to pismo 
powsta ło.  Dzięku jemy za 
zaangażowanie, poświęcony 
czas i życzymy powodzenia! 
Zespół Redakcyjny tworzyli: 
Laura Androsiuk, Klaudia 
Żołnierzak, Eliza Żakiewicz, 
W i k t o r i a  G a g a n ,  M a r c i n 
Malawko, Paulina Babicka, 
Aleksandra Cieciorko, Jagoda 
Stopczyk, Kamila Nazarko, 
Michalina Kiryłowicz, Michał 
B a r t o s z e w i c z ,  K a t r z y n a 
Waleszczyk, Emilia Kozłowska, 
K i n g a  M a r c z u k ,  K r z y s i a 
Brzozowska. 

Katarzyna Radziszewska

OTO ONI!
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Smoothie z kiwi 
(na wzmocnienie)

Składniki: 2 kiwi, 1 świeża brzoskwinia, 200 ml soku ze świeżej 
pomarańczy, parę listków melisy, kotki lodu.
Kiwi i brzoskwinię obierz ze skórki, pokrój w kawałki i zmiksuj 
w blenderze z sokiem ze świeżej pomarańczy i listkami melisy. 
Dodaj kostki lodu.

Smoothie z arbuza 
(na orzeźwienie)

Składniki: ćwiartka arbuza, ćwiartka melona, 4 morele, sok 
z 1 limonki, 1 łyżka miodu, pół szklanki wody mineralnej, parę listków 
mięty, kostki lodu.
Oczyść arbuza z pestek. Obierz morele i wyjmij z nich pestki. Obierz 
melon. Owoce pokrój i zmiksuj z wodą mineralną. Dodaj sok 
z limonki i listki mięty oraz lód. 

Smoothie 
marchewkowo-brzoskwiniowe 

(na piękny kolor skóry)
Składniki: 200 ml soku ze świeżej marchewki, 1 brzoskwinia, 
1 pomarańcza, kostki lodu, listki melisy.
Brzoskwinię obierz i pokrój w kawałki, pomarańczę podziel na 
cząstki i wyjmij pestki. Owoce zmiksuj z sokiem marchewkowym. 
Dodaj lód i listki melisy. 

Smoothie cytrynowe 
(na odporność)

Składniki: 1 cytryna, 2 pomarańcze, 1 brzoskwinia, 1 łyżka miodu, 
świeża mięta, 1 szklanka wody mineralnej niskosodowej, kostki lodu.
Z cytryny wyciśnij sok. Pomarańcze obierz, usuń z nich pestki 
i podziel na cząstki. Pokrój brzoskwinie. Owoce wymieszaj z sokiem 
z cytryny i miętą, a następnie zmiksuj, rozcieńcz wodą i dodaj lód. 
W razie potrzeby dosłodź miodem lub syropem.

Smoothie 
arbuzowo-truskawkowe 
(na lepszy metabolizm)

Składniki: 200-250 g truskawek, ćwiartka arbuza, 1 limonka, świeża 
melisa, kostki lodu.
Truskawki umyj i odszypułkuj, arbuza oczyść z pestek i pokrój. 
Zmiksuj owoce, dodaj sok z limonki, kostki lodu i melisę.

Smoothie malinowe 
(na piękną cerę)

Składniki: 200 g malin, 1 szklanka maślanki lub domowego jogurtu, 
garść listków mięty.
Maliny dodaj do maślanki i zmiksuj razem z miętą.
     Kamila Nazarko

fot. Piotr Mikulak
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