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 Witamy wszystkich po feriach, mamy nadzieję, że były one udane i jesteście gotowi na drugie półrocze nauki. 
Niestety, nieprędko czeka nas kolejna długa przerwa, mamy nadzieję jednak, że nasza gazetka umili Wam czas. 
Życzymy również uduchowionych, zdrowych, wesołych Świąt Wielkiej Nocy !

          

1. Dlaczego wybrała Pani pracę w szkole?
Ten wybór był bardzo przemyślaną sprawą. Nie  
darzyłam sympatią swojej szkoły podstawowej. 
Bardzo lubiłam koleżanki i kolegów, jednak za 
nauczycielami nie przepadałam. Pracowałam wtedy 
w strukturach samorządu szkolnego i bardzo mocno 
angażowałam się w te działania. Zobaczyłam, że 
szkołę można zmienić i dlatego postanowiłam 
wybrać jakąś uczelnię, która miałaby profil 
pedagogiczny. Moim pierwszym wyborem była 
pedagogika, chciałam zostać pedagogiem szkolnym, 
ale zauważyłam, że  nie odpowiada mi atmosfera 
tam panująca. Przez rok popracowałam zatem 
solidnie przygotowując się do egzaminów na 
Akademię  Wychowania  Fizycznego. Okazały się 
bardzo trudne, ale pomyślnie zaczęłam studia. Było 
to zatem przemyślane, chciałam zmienić szkołę 
pracując w niej. Pragnęłam, by była bardziej 
przyjazna uczniom.
2. Jakie projekty szkolne szczególnie Panią interesują?
Myślę, że jednym z ważniejszych projektów byłaby profilaktyka uzależnień w szerokim pojęciu. Trzeba walczyć z nałogiem 
tytoniowym, narkotykowym, ponieważ są one, niestety, obecne. Interesują mnie również projekty, dzięki którym można 
wzmocnić poczucie wartości ludzi. Chciałabym, aby młody człowiek nie czuł się zagubiony we współczesnym świecie.
2. Czy lubi Pani pracę z młodzieżą?
Tak, lubię pracę z młodzieżą i lubię być jej pomocna.
4.Co lubi Pani robić w wolnych chwilach?
Bardzo dużo czytam, nawet kilka książek naraz. Czasem towarzyszę mojemu mężowi, który ogląda filmy, by się odstresować. Ja 
natomiast, jeśli film mnie zainteresuje, potrafię podzielić uwagę między oglądanie filmu i czytanie książki jednocześnie. Jednak nie 
bez powodu wybrałam wychowanie fizyczne, dużą radość, latem i jesienią, sprawia mi jazda na rowerze. Wspólnie z mężem 
mamy taką pasję. Jest nią też narciarstwo. Lubię również towarzyszyć mojemu mężowi podczas jego wypraw wędkarskich. 
Uwielbiam także piesze wycieczki po górach.
5.Czy lubiła Pani wychowanie fizyczne ze swoich szkolnych lat ?
Nie, nie lubiłam, moja Pani od wychowania fizycznego chodziła w krótkiej spódniczce i bardziej dbała o swój wygląd, niż 
o prowadzenie zajęć.
6.Co Pani sądzi o rygorystycznych dietach młodych ludzi?
To jest właśnie ten problem, który przypomina uzależnienie. Dużą wagę przywiązujemy do tego, jak wyglądamy i czy już mój 
wygląd mnie zadowala. Rygorystyczne diety mogą doprowadzić do choroby. Dlatego też przestrzegam przed nieostrożnymi 
eksperymentami dietetycznymi. Sądzę, że jeśli ktoś  chce podjąć walkę z którąś ze swoich wad, powinien zrobić to pod okiem 
specjalisty, tak, by uniknąć jakichkolwiek niebezpiecznych powikłań.
7.Czy uważa Pani, że społeczeństwo uprawia za mało sportu?
W naszym kraju sport jest traktowany niezbyt mądrze, widzimy to na przykładzie naszej sali gimnastycznej, która jest 
nieprzystosowana do sportu, czy szatniom, które nie zapewniają odpowiedniego komfortu podczas przebierania się, co 
zniechęca młodzież do ćwiczeń.
8.Co Pani sądzi o współczesnej młodzieży?
Bardzo lubię współczesną młodzież. Zdaję sobie sprawę, że jest narażona na więcej problemów i zagrożeń niżeli ja byłam. 
Mówiąc o tych problemach, mam na myśli chowanie się młodzieży za ekranem telefonu, a nie rozmowę face to face. Młodzież, jak 
i rodzice, zamykają się na siebie nawzajem.
9.Czy, Pani zdaniem, szkoła stara się pomagać młodym ludziom w ich problemach?
Uważam, że te akcje, które są aktualnie organizowane w naszej szkole, mają za zadanie łączyć młodzież. Sądzę, że dzięki lekkiemu 
przymuszaniu do udziału w nich, uczniowie są w stanie przełamać bariery między sobą i dać z siebie więcej . 
           Justyna Gudel, Lidia Słomińska
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Przekraczaj granice i nie poddawaj się!
 Zmęczenie, ból, strach, stres to wszystko jest nieistotne. Rzecz nie tkwi w tym, skąd pochodzisz, kim byłeś i kim jesteś. Chodzi 
o twoje serce i duszę. Musisz iść do przodu. Liczy na ciebie matka, ojciec, każdy inny, cały ten świat na ciebie liczy i na twoje działanie. Nie bądź 
tym, który się poddaje przez opinie innych. Nie przestawaj walczyć. Zdobądź wykształcenie, o które się starasz. Przestań obawiać się napisania 
testu. Nie rezygnuj z walki, którą podjąłeś tylko dlatego, że ci się nie chce. Rzecz w tym, że nigdy nie czułeś prawdziwego bólu. Tak naprawdę 
jesteś słaby. Aby przekroczyć granice, twoje ciało musi powiedzieć nie, a twoja dusza tak. Masz dać z siebie wszystko, co możesz, gdy dojdziesz 
do takiego momentu, w którym chcesz wypełnić swój cel w 100%. Gdy będziesz tego pragnął tak samo jak oddechu, wtedy właśnie zaczniesz 
zwyciężać. Większość z nas wybiera sen ponad sukces i tak popełniamy błąd. Wolimy pójść spać, niż spełniać swoje marzenia. Jeżeli nie chcesz 

się poddawać i chcesz zacząć przekraczać granice, to biegnij! Życie to czas, w którym możesz okazać serce. Pokaż wszystkim, co 
potrafisz, kim możesz się stać i kim jesteś.  Każdy dzień to wyścig, który się już rozpoczął.

             Mateusz Pyłko

Zespół redakcyjny „Ósemki”  
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L Rana del ey
 Lana del Rey jest amerykańską piosenkarką urodzoną 21 czerwca 1985 roku w Nowym Jorku. Lana to tak naprawdę Elizabeth 
Woolridge Grant. Pseudonim artystyczny  pochodzi z połączenia pseudonimu znanej piosenkarki Lany Turner oraz nazwy samochodu 
Ford del Rey. Jej styl muzyczny możemy porównać do tego z lat 60 XX wieku. Piosenkarka dobrze wpasowuje się w klimat retro. Sama pisze 
teksty do swoich piosenek, niekiedy tworzy też do nich melodie. W starszych albumach możemy usłyszeć Lanę w asyście spokojnych 
brzmień gitary. Muzyka, jaką tworzy, dość mocno ewoluowała na przestrzeni lat. Niegdyś spokojna i cicha, z czasem stała się mocniejsza. 
Piosenkarka w młodości miała problem z alkoholem i narkotykami, o czym mówi tekst piosenki Heroin, na szczęście wyszła z tego i nie 
przeszkodziło jej to w spełnianiu marzeń. Zanim osiągnęła sławę, Lana wydała 2 mniejsze płyty, które nie cieszyły się za dużą popularnością. 
Do tej pory ma na swoim koncie aż 6 dużych albumów. Każdy z nich spełnia inne oczekiwania słuchaczy. Lana dość często w swoich 
tekstach wspomina o nieszczęśliwej miłości czy smutku, tak jak w tytułowym singlu płyty Born to Die. Melancholia utworów dziewczyny 
sprawia, że adresat ma ochotę powrócić do dawnych i piękniejszych lat swojego życia. W najpopularniejszym kawałku Summertime Sadness 
Lana wspomina wakacyjną miłość I got that summertime, summertime sadness. Utwór Young and Beautiful jest kolejnym z najpopularniejszych 
utworów piosenkarki, mówi o miłości i przemijaniu czasu. 
 Po trasie koncertowej Born to die tour piosenkarka wydała utwór Ride, który opisywał jej karierę od początków. Uznawany jest  za 
życiową piosenkę Lany. Przepełniony dość silnymi emocjami utwór był zapowiedzią chyba najpiękniejszego albumu Ultraviolence. Ostatni 
album piosenkarki nosi tytuł Lust for Life, pochodzą z niego cudowne kawałki, na przykład Love czy też Cherry. Na płycie możemy usłyszeć 
gości, takich jak wokalistę zespołu The Weekend.
 Fani Lany del Rey noszą miano Lanaistów od pseudonimu piosenkarki. Aktualnie czekamy na kolejny album, który zapowiedziany 
został na marzec tego roku. Do tej pory piosenkarka wydała z niego aż 3 single!      Wioleta Jakoniuk

Asterix i Obelix. Tajemnica magicznego wywaru
 Przypuszczam, że na sam widok zamieszczonej niżej ilustracji, przedstawiającej wąsatych Galów, na waszych twarzach może ukazać 

się zaskoczenie. Ósemka jest artykułem dla licealistów – ludzi mających 16-19 lat, co więc robi w niej jakaś bajka? Prawdę powiedziawszy, 

gdybym nie był wcześniej na tym filmie, mógłbym zareagować w podobny sposób. Całe szczęście miałem tę przyjemność, że mogłem 

obejrzeć animację na dużym ekranie, przez co dzisiaj chciałbym podzielić się z wami najlepszym filmowym doświadczeniem roku 2019 

(bezpieczne stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że minęły dopiero dwa miesiące).

 Po upływie czterech lat od ostatniego filmu opowiadającego o przygodach nieustraszonych Galów Asterix i Obelix: Osiedle Bogów 

w reżyserii Louis'a Clichy, w końcu na ekrany trafia nowa odsłona uzupełniona o udział dodatkowego reżysera – Alexandra Astiera, 

odpowiedzialnego między innymi za Asterixa na Olimpiadzie.  Najnowsza część jest wzbogaconą o wizję reżyserów adaptacją komiksu Rene 

Goscinnego i Alberta Uderzo noszącego tę samą nazwę.

 Fabuła filmu, mimo tytułu, nie skupia się na recepturze mikstury umożliwiającej Galom odpieranie ataków wojsk Juliusza Cezara. 

Panoramix, druid zajmujący się od lat przygotowywaniem magicznego napoju, z powodu niefortunnego wypadku postanawia przejść na 

emeryturę. Dlatego postanawia wraz z najlepszymi wojownikami w wiosce – Asterixem i Obelixem - wyruszyć na wyprawę w celu znalezienia 

godnego następcy. Na swojej drodze spotkają przebiegłego druida – Sulfurixa, który postanowi pokrzyżować im plany 

i poznać recepturę magicznego wywaru.

  Polskiego głosu głównym bohaterom użyczyli aktorzy znani nam dobrze z poprzednich części serii – Wojciech Mecwaldowski 

wcielił się w Asterixa, natomiast Wiktor Zborowski w Obelixa. Największym jednak (pozytywnym) zaskoczeniem okazał się dubbing 

Sulfurixa, którego podjął się Kuba Wojewódzki. Mimo moich wcześniejszych obaw wykonał kawał dobrej roboty, podkreślając swoim 

głosem, ze sporą dozą humoru, towarzyszący bohaterowi mrok.

  Odnosząc się do początku mojej recenzji chciałbym jeszcze zakomunikować, że produkcja ta nie powinna być odbierana wyłącznie 

jako bajeczka dla dzieci, może wam się to wydać zaskoczeniem, ale kiedy siedziałem w sali, dużo częściej dało 

się słyszeć śmiech moich rówieśników, niż dzieci. Adaptacje filmowe przygód Asterixa od zawsze słynęły ze 

swoistego poczucia humoru, do którego, niestety, czasami  trzeba było dorosnąć. Tak też jest w tym 

przypadku, zmiana wersji aktorskiej na animację w żadnym stopniu nie zaszkodziła filmowi, można 

powiedzieć nawet, że wręcz przeciwnie – stworzenie komputerowej wersji Galii otworzyło drzwi nowym 

rozwiązaniom. Kiedy oglądamy seans, jesteśmy w stanie odnaleźć powiązania z naszą rodzimą 

kinematografią, jak też zobaczyć nawiązania, między innymi, do postaci z Biblii czy pewnych elementów 

popkulturowych znanych chociażby z filmów, w których ludzie walczą z wielkimi potworami.

  Asterix i Obelix .Tajemnica magicznego wywaru był dla mnie wspaniałym sentymentalnym doświadczeniem, 

jakiego się nie spodziewałem. Przed ekranem bawiłem się jak dziecko, śledząc poczynania dobrze znanych 

mi z dzieciństwa bohaterów. Z całego serca polecam Wam obejrzenie tej produkcji oraz życzę Wam 

obudzenia w sobie dziecka. Pozdrawiam!

         Michał Godlewski



ROMA CZY FAWORYTA?
 …Kino jest boskim sposobem opowiadania życia, robienia konkurencji Panu Bogu. Żaden inny zawód nie pozwala stwarzać świata tak bardzo podobnego do tego, 
jaki znamy, ale również do innych, nieznanych, równoległych, koncentrycznych… –  Federico Fellini

Od czasu opracowania specjalnych technik umożliwiających filmowcom uzyskiwanie kolorowego obrazu, wyblakłe barwy zostały 
niemal całkowicie wyparte. Ponadto ilość współczesnych produkcji utrzymywanych w czerni i bieli ogranicza się co najmniej do garstki, 
z czego przeważającą część stanowią niskobudżetowe obrazy kinowe będące gratką wyłącznie dla koneserów oraz miłośników światowej 
kinematografii. Zwróćmy uwagę, jak nietuzinkowe są to przypadki. Filmy działające w podobnej konwencji z przyjętego założenia 
pretendują do zdobywania prestiżowych nagród, w tym również tych oscarowych. Najczęściej są wyrazem artystycznej ekspresji twórcy, 
próbą odtworzenia klimatu  panujących wówczas realiów, nawiązaniem do stylistyki minionych lat (Lista Schindlera, Ida, Zimna wojna, 
Dr. Strangelove, Człowiek słoń, Wściekły byk etc) oraz tym, co, w mojej opinii, definiuje kino. Wobec tego obecność dwukolorowej Romy Alfonso 
Cuaróna w gronie tegorocznych nominowanych nie powinna nikogo dziwić. Tylko czy obłędnie wyglądające dzieło meksykańskiego 
reżysera zdoła pokonać innego faworyta w walce o Oscary, czyli fenomenalnie napisaną i zagraną… Faworytę pochodzącego z Grecji 
Yorgosa Lanthimosa? W tej recenzji chciałbym opowiedzieć o obu - Romie, która ogromnie wpłynęła na mój światopogląd, a także Faworycie, 
której udało się zrobić to ponownie oraz wzbudzić moje wątpliwości w kwestii tego jednego najlepszego filmu.

 Pierwsza z wcześniej wymienionych produkcji przedstawia nam historię Cleo (Yalitza Aparicio), młodej służącej pracującej 
w domu pani Sofii (Marina de Tavira). Codzienność kobiet przebiega spokojnie aż do czasu, gdy porzucona przez partnera Cleo zachodzi 
w ciążę, a jej pracodawczynię opuszcza mąż, odchodząc do młodej kochanki, pozostawiając ją i trójkę dzieci bez środków do życia. Dramat 
potęguje niestabilna sytuacja polityczna przekształcającego się Meksyku początku lat siedemdziesiątych XX wieku. Dobitny, przejmujący, 
niewiarygodny obraz ludzi zmagających się z niełatwą sytuacją, w której zostali postawieni, nabiera głębszego znaczenia dzięki wielu 
przewijającym się symbolom, jak chociażby motywowi czterech żywiołów lub przelatujących samolotów zapowiadającym zbliżającą się 
tragedię.

Film Lanthimosa, rozgrywający się w osiemnastowiecznej Anglii, ukazuje konflikt dwóch kobiet walczących o względy pozornie 
nieobecnej, podatnej na manipulację królowej Ann (Olivia Colman). Lady Sarah (Rachel Weisz), bliska przyjaciółka władczyni, jest 
zazdrosna o nowo przybyłą służącą, pozbawioną dawnych przywilejów Abigail (Emma Stone). Szybko okazuje się jednak, że ta druga zdoła 
posunąć się do najgorszego, aby odzyskać utraconą pozycję. Pogrążony wojną kraj popada w coraz większą nędzę, a razem z nim całkowicie 
pochłonięte rywalizacją protagonistki. Świetnie nakreślone relacje pomiędzy bohaterkami, wybitne aktorstwo, specyficzny humor oraz 
nieprzewidywalny ton prowadzonej narracji bezustannie wzmagają niepokój i zaciekawienie u widza, natomiast tragikomiczna struktura 
Faworyty przywodzi na myśl najwybitniejsze dzieła takich pisarzy jak Molier czy Shakespeare. 

 Roma operuje obrazem i za jego pośrednictwem opowiada historię. Dialogi, choć ograniczone do minimum, stanowią istotny 
element przedstawianej treści, lecz to właśnie szerokie kadry i powolne ruchy kamery odgrywają w filmie największą rolę. Reżyser 
zdecydował się na nakręcenie produkcji w sposób statyczny i kontrolowany, co w tym przypadku sprawdza się doskonale. Zachwyca również 
pietyzm, z jakim oddano wygląd Meksyku, panoramy miasta i poszczególnych scen. Obsesyjne przywiązanie do szczegółów może wydać się 
zbędne, ale na dużym ekranie robi ogromne wrażenie, każdy pojedynczy kadr jest małym arcydziełem właśnie dzięki zapierającym dech 
w piersiach zdjęciom. Decyzję o nałożeniu na obraz czarno-białego filtru również uważam za całkowicie trafną. Tak jak w przypadku 
polskiego konkurenta w boju o Oscary, Zimnej wojny, zdecydował o tym klimat czasów, do których bezpośrednio nawiązuje dzieło 
Meksykanina. Działa to na naszą podświadomość, a w połączeniu z nieobecnymi kolorami pozwala nam nadać filmowi własne barwy.

Faworyta prezentuje odmienne podejście pod względem sposobu prowadzenia fabuły. Zastosowanie kilku widocznych zabiegów, 
między innymi rybiego oka, polegającego na zniekształceniu widocznego obrazu, powoduje w nas celowe uczucie dyskomfortu. Ciasne 
ujęcia na twarze postaci budują efekt niepewności, zaś te nakręcone z dołu informują o tym, która aktorka na danym etapie zajmuje kluczową 
pozycję. Znikoma ilość cięć pozwala zachować ciągłość, a my nie czujemy znużenia nieustannymi przeskokami. Przejścia pomiędzy scenami 
są szybkie i chaotyczne, ale ani na moment nie wytrącają odbiorcy z rytmu. Lanthimos używa wyłącznie naturalnego oświetlenia, co 
uwiarygadnia wydarzenia mające miejsce na ekranie. Jedną z najmocniejszych stron filmu jest jednak umiejętnie skonstruowany oraz dobrze 
poprowadzony scenariusz. Dialogi są niezwykle przekonujące, a w ustach kobiecego trio wypadają na przemian zabawnie i przejmująco. 
Innym mocno wybrzmiewającym aspektem Faworyty jest więc aktorstwo. Colman jako królowa o zmiennym charakterze oraz dziecięcej 
mentalności będzie, według mnie, niekwestionowaną zwyciężczynią tegorocznego rozdania. Zarówno Rachel Weisz, jak i Emma Stone 
prezentują niezwykle wyrównany poziom, dlatego ciężko mi zdecydować, którą z nich chciałbym zobaczyć ze statuetką za rolę 
drugoplanową. Obie wielbię, chociaż w tym wypadku kierowałbym się w stronę zdystansowanej, opanowanej Weisz, niż sarkastycznej 
i niepohamowanej w swych działaniach Stone.

 Tytuł drugiego filmu od razu przywodzi na myśl skojarzenia z Romą Federico Felliniego oraz Romą Roberto Rosselliniego.  Cuarón 
otwarcie wypowiada się o swojej inspiracji reżyserami okresu włoskiego neorealizmu - szczególnie wspomnianymi Fellinim i Rossellinim czy 
Luchino Viscontim. Jest to istotny punkt w karierze Meksykanina, zwłaszcza że w filmie zawarł on elementy autobiograficzne. Główny 
temat produkcji, nieco kontrowersyjny, prawdopodobnie dotyczy kryzysu męskości. Mężczyźni uganiają się za znacznie młodszymi 
kobietami, zapominają o świecie, uciekając od problemów bez względu na konsekwencje swoich czynów. Jeżeli pojawiają się na ekranie, 
stanowią jedynie uosobienie kłopotów i nieszczęść. Symbolika (motyw żywiołów) pokazuje nieuchronność człowieka wobec losu. 
Wewnątrz oraz poza życiem bohaterów rozgrywają się wydarzenia, na które nie mają oni żadnego wpływu. Jedyną możliwością przetrwania 
jest wzajemnie okazywana pomoc, stawianie czoła przeciwnościom, ruszanie w morze wprost na uderzające fale, nawet jeśli nie potrafi się 
pływać.

Widoczne w Faworycie inspiracje kubricowskim Barrym  Lyndonem  nakierowują nas na temat nieustającej walki o władzę. Poruszana 
przez Lanthimosa problematyka ma aktualny i uniwersalny wydźwięk społeczno-polityczny. Z łatwością możemy przełożyć język filmu na 
współczesne czasy, porównując to, co dzieje się w posiadłości królowej, do działalności wielkich korporacji stale prześcigających się w walce 
o pełną dominację. Świat wykreowany przez Greka przypomina wyścig szczurów- ktoś ostatecznie musi odpaść, a ktoś zwyciężyć. Na 
dodatek to kobiety są górującymi jednostkami. Podczas gdy mężczyźni wyjeżdżają na wojnę lub poświęcają się najrozmaitszym rozrywkom, 
płeć żeńska zaczyna rachować oraz zwodzić, powoli wspinając się na szczyt hierarchicznej drabiny. Istotną kwestią jest również temat 
zaniechania prawdy o sobie na rzecz kłamstw, które wywołują tymczasową radość. Czujemy rozkosz, dopóki na jaw nie wychodzą 
prawdziwe intencje naszych najwierniejszych sług. Działa to także w przeciwną stronę: jak długo damy radę usługiwać królowej, szeptać jej 
do ucha słodko brzmiące superlatywy? Ostatecznie jesteśmy przecież tylko głupimi królikami w klatce monarchini, cennymi, choć prostymi 
do uśmiercenia. Powinniśmy zadać sobie pytanie, kto nad kim tak naprawdę sprawuje władzę oraz czy cena, która trzeba zapłacić , jest tego 
warta?

 Nie potrafię powiedzieć, której produkcji będę kibicował bardziej. Gdyby mój głos okazał się decydujący, najchętniej wręczyłbym 
nagrodę kilku różnym filmom. Zdaję sobie sprawę, że ten artykuł ukaże się niedługo po niedzielnym rozdaniu, jednak moją intencją jest 
przekonanie Was do obejrzenia Romy, Faworyty oraz pozostałych wyróżnionych obrazów. Może zainteresuję kogoś tymi filmami do tego 
stopnia? Chciałbym, żeby tak się stało, bo naprawdę warto. 
Estamos solas - Madame Sofía.
Sometimes it is hard to remember if  you have loaded the pellet or not - Lady Sarah.
P.S. Pracę nad recenzją rozpocząłem przed seansem Kafarnaum  Nadine Labaki. Nie potrafię znaleźć odpowiednich słów, aby opisać, jak 

bardzo wstrząsnęło mną dzieło reżyserki. Nie jestem również pewien, czy będę dał radę napisać cokolwiek w najbliższej przyszłości, ale 
na pewno to zrobię. Muszę ochłonąć i zebrać myśli. Film był zbyt dobry, zbyt emocjonalny … Cieszę się, że przynajmniej poznaliście 
mojego  faworyta, któremu kibicuję najmocniej ...       Kamil Sawicki 4
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Kalendarium. Ósemka w internecie, Internet w Ósemce  cd.
1995 Podłączenie do Internetu łączem dzierżawionym z CKPB o przepustowości bagatela 9,5kb/s.
1996 Wiesław Piotr Mikulak – nauczyciel informatyki w VIII LO zajmuje się stroną WWW od jej uruchomienia, od 1996 roku… Źródło: monografia 
szkoły, 20 lat, strona 44. 
1998 Zdobycie nagrody za stronę szkoły w konkursie „Moja szkoła w Internecie” autorstwa Igora Popika (absolwent 1998). Źródło: pierwsza 
monografia szkoły, 10 lat, strona 32.
1999 E-maila do szkoły przysłał absolwent VIII LO i student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni Piotr Budziński. Źródło: pierwsza monografia szkoły, 
10 lat, strona 97.

Konkurs Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Białymstoku „Moja Szkoła w Internecie”
 – nagrodzono w kategorii strony hobbystyczne pracę Piotra Mikulaka, nauczyciela informatyki z VIII LO, o czym skrzętnie informował 
27 października 1999 roku. Była to pierwsza w historii publikacja WWW pt.  Typografia w Internecie nauczyciela liceum przy 
Piastowskiej 5. Źródło: pierwsza monografia szkoły, 10 lat, strona 98.
Pozdrowienia dla pani Anny Kietlińskiej – cóż za szlachetna kobieta – z e-maila absolwenta na adres internetowy szkoły. Źródło: pierwsza 
monografia szkoły, 10 lat, strona 124.
Utworzenie pierwszego koła internetowego dla uczniów szkoły.
Wyposażenie szkoły w pracownię informatyczną na 9 stanowisk połączonych w sieć z dostępem do Internetu.
Dokonanie ostatniej aktualizacji pierwszej wersji strony Igora Popika z 1996 roku (25-10-1999), w 2003 roku stronę usunięto na 
stałe z sieci. 

2000 Pojawienie się pierwszej publikacji nauczycielskiej i umieszczenie jej w Internecie. Została ona dwukrotnie nagrodzona 
w konkursie Moja szkoła w Internecie (1998, 2000) i dostrzeżona przez czasopismo Enter 2/2000, strona 33.

 Wzięcie udziału w akcji TP S.A Internet za 1zł – kwiecień 2000 rok. Otrzymaliśmy Łącze DSI o przepustowości 512kb/s.
 Październik 2000 – pierwsze elektroniczne wydanie gazetki Zszywka nr 30 na stronie VIII LO pod adresem 

http://free.polbox.pl/8/8lobial/zszywka.htm .
2001 Podpisanie umowy z firmą Cybernet na dostęp do szybkiego Internetu (1Mb/s) – luty 2001.

Pojawiła się kolejna, druga już wersja strony internetowej VIII LO opracowana i obsługiwana przez Piotra Mikulaka 
z rozbudowanym menu i bogatą galerią fotografii. Rozwój nowych technologii umożliwił jej budowę z wykorzystaniem skryptów 
i php.
Opracowanie programu i przeprowadzenie zajęć dotyczących uzależnienia od komputera i Internetu.
Pierwsza analiza badawcza w historii VIII LO na temat Młodzież, a uzależnienie od Internetu przeprowadzona w formie ankiety na 
90 respondentach, uczniach naszej szkoły, w ramach awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Piotra 
Mikulaka.
Pierwsze szkolenie nauczycieli (28) z podstaw Internetu, głównie przeznaczone dla starszej grupy wiekowej.
Pierwsze zajęcia koła geograficznego z wykorzystaniem Internetu jako środka informacji.

2002 Pierwsze e-maile w zastosowaniu nauczania przez Internet w klasie 2i (informatycznej) z załącznikami w formie pliku 
z materiałami do sprawdzianu.

2003 Wymiana starych pracowni - sala 34 (i-Mac) oraz sala 39 (PC Win XP) - umożliwiła młodzieży dostęp do szybszego Internetu 
i nowocześniejszych rozwiązań technologii internetowej. Źródło: Zszywka 43(2003), strona 2.

2006 14 października 2006 roku na stronie WWW szkoły pojawiła się bardzo rozbudowana galeria fotografii ze strukturą rocznikową 
pochodzących z cyfrowego archiwum szkoły udostępniona z myślą o absolwentach. 

2009 Oczywiście realizuję się w swojej pasji, z Markiem Kwietniem prowadzimy portal karpiowy i tak pomalutku toczy się życie… - wypowiedź Marcina 
Siemieniuka, absolwenta z 2009 roku. 

2010 15 marca 2010 roku powstała nowa, trzecia odsłona strony szkoły na potrzeby obchodów 20-lecia VIII LO w pełni przygotowana 
przez autora tego artykułu. Jej zasoby umożliwiły lepsze zarządzanie treścią. 

 Zakupiony został hosting (miejsce na stronę WWW) wraz z nowym adresem domenowym http://8lo.bialystok.pl oraz 
e-mailowym: liceum@8lo.bialystok do zarządzania stroną WWW oraz innymi usługami na nowoczesnej, jak na owe czasy, 
platformie hostingowej superhost.pl. Z tego rozwiązania korzystamy do chwili obecnej. Daje nam to gwarancję bezpieczeństwa 
danych zgodną ze wszystkimi standardami włącznie z archiwizowaniem danych. 

2013  Od września zaczęła funkcjonować nowa strona WWW, czwarta z kolei, a jej wykonania podjął się Paweł Antoniuk, najlepszy jak 
dotąd uczeń klasy informatycznej w VIII LO. Opiekę nad stroną sprawuje od tej pory nauczyciel języka niemieckiego, Mariusz 
Tomaszewski. Równoległe powstała strona facebookowa założona i koordynowana przez nauczyciela wychowania fizycznego 
Grażynę Matczyńską.

2014 Wprowadzenie dziennika internetowego wyłącznie w wersji elektronicznej. 
2018 Zastosowanie technologii WiFi w salach lekcyjnych 23, 26b, 38.    Piotr Mikulak, nauczyciel informatyki

Czas dżentelmenów
 Ostatnio często można dostrzec, że ludzie specyficznie rozumieją słowo gentelman. Większość społeczeństwa słusznie utożsamia 
dżentelmena z szarmanckim oraz kierującym się zasadami, dobrymi manierami mężczyzną. Bardzo często kojarzymy go ze starszym 
człowiekiem, co, oczywiście, jest niesłuszne. Coraz częściej bowiem to właśnie młode osoby poszukują sposobu na zmianę swojego 
charakteru i postępowania. Każdy, kto pragnąłby podjąć próbę pozostania młodym i wzorcowym dżentelmenem, powinien kierować się 
kilkoma prostymi i wszystkim zrozumiałymi zasadami, takimi jak na przykład czułością, uprzejmością, troskliwością, 
samowystarczalnością oraz honorem. 
 Według mnie, czołowe miejsce spośród tych wszystkich cech zajmuje uprzejmość, z którą na pewno nie raz spotkałeś się 
w swoim życiu. Uprzejme zachowanie to nic trudnego, a radykalnie może zmienić podejście innych osób w stosunku do nas. Uważam, że 
warto jest spróbować i podjąć wyzwanie pozostania młodym dżentelmenem, gdyż może to zaowocować w przyszłości szacunkiem 
innych.  To nieprawda, że osoba, która uważa się za dżentelmena, musi codziennie chodzić w czarnej marynarce, krawacie oraz 
wypastowanych butach. Nie musimy przesadzać ze swoim ubiorem, wystarczy skromne, schludne ubranie. W byciu dżentelmenem nie 
strój jest bowiem najważniejszy, lecz to, co posiadamy wewnątrz siebie, czyli nasze zachowanie oraz podejście do innych ludzi.
To czyni nas przecież dopiero prawdziwie dojrzałymi osobami.           Przemysław Radziszewski



 Nad naszymi  głowami co noc ukazuje się niesamowity obraz galaktyki, oprócz księżyca, który każdy z łatwością rozpoznaje, 
widzimy, choć pewnie nieświadomie, planety takie jak Wenus, Saturn, Mars czy Jowisz. Oprócz tego na naszym niebie widać rownież 
rozmaite ciekawe gwiazdozbiory. Do obserwacji nieba potrzebna jest przede wszystkim  cierpliwość i termos gorącej herbaty :) Na początku 
swojej przygody z astronomią nie potrzeba żadnych teleskopów czy innych profesjonalnych narzędzi, nasze oczy w zupełności bedą 
wystarczały. Dobrze byłoby zaopatrzyć sie w atlas i obrotowa mapę nieba, one pokażą nam, co danego dnia możemy zobaczyć nad naszymi 
głowami i wskażą właściwy kierunek. Przydatna może być też latarka z czerwonym światłem, nasze oczy potrzebują czasu na 
przyzwyczajenie sie do ciemności, maksymalne dostosowanie wzroku następuje po około godzinie (w zależności od organizmu czas ten 
może być względny). Wtedy nasze źrenice rozszerzają się, a czerwone światło powoduje ich najmniejsze zwężenie się (a światło przyda się 
nam do czytania mapy czy atlasu). Chociażby jedno spojrzenie w ekran telefonu może wszystko zniweczyć i nasze oczy bedą musiały sie od 
początku przyzwyczajać. Najdogodniejszym miejscem w Polsce do obserwacji astronomicznych są Bieszczady. Niebo tam jest 
najciemniejsze, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby obserwować ciała niebieskie chociażby w Białymstoku, wystarczy tylko 
znaleźć miejsce odpowiednio oddalone od miejskich świateł. 
 Każda pora roku jest dobra, a okazja na obserwację odpowiednia. Zawsze można zobaczyć coś innego, niestety, w pewnych 
okresach może to wymagać większej cierpliwości, ponieważ na przykład latem niebo jest bardzo jasne i wartościowe obserwacje można 
prowadzić przez krótki czas. Zimą sprawę komplikuje niska temperatura. Niezależnie od pory roku warto zwrócić uwagę na fazy księżyca, 

w okolicach nowiu niebo jest najpiękniejsze! Warto poznawać to, co jest tak blisko (bo nad naszymi głowami) i jednocześnie tak bardzo 
niedostępne. Odkrywanie tych tajemnic jest bardzo fascynujące i każdemu polecam poświęcenie chociaż jednej nocy, aby mógł tego 
doświadczyć.                Karolina Kozłowska
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 Dzień kobiet – 8 marca. Dzień jak co dzień, chciałoby się rzec. A jednak… Jest tylko dla nas, niby święto trochę przestarzałe, trochę 
przetrawione przez czas, ale nasze. Niech będzie momentem w ciągu 365 wschodów słońca, w którym możemy poznać siebie, przeniknąć 
swoje ja, spojrzeć na kobiecość z zewnątrz. Bo jaka naprawdę jest kobieta? Poznajmy kilka ciekawostek, w których prym wiedzie: niewiasta, 
pani, dama… 

1. Do 1993 roku 8 marca – Dzień Kobiet – miał charakter święta państwowego – zniósł go rząd Hanny Suchockiej. W Rosji ten dzień 
jest nadal wolny od pracy.

2. Kobiety… przeciętna kobieta krytykuje się średnio 36 razy na dzień. Ale czy ma rację? 
3. Kobiecy słuch funkcjonuje sprawniej: lepiej słyszymy, przypadkowe melodie łatwiej wpadają nam w ucho, lepiej potrafimy je 

powtórzyć.
4. Nasz smak jest lepszy, ponieważ odczuwamy go silniej. Nasz nos także jest lepszy niż nos mężczyzn. Wrażliwiej i dokładniej 

odczuwamy zapachy.
5. Co do wzroku – tu także wiedziemy prym – nasze oko odróżnia więcej odcieni, zatem my widzimy – indygo, turkus i lazuryt, a nasz 

mężczyzna po prostu – niebieski.
6. Żyjemy dłużej. Bardziej dbamy o zdrowie i przeżywamy płeć brzydką średnio o 6 lat. Kobiety genetycznie są silniejsze niż 

mężczyźni. 
7. Już jako dziewczynki wodzimy rej – szybciej uczymy się czytać, pisać, liczyć.

I trochę liczb:
1. 60% kobiet nie przejdzie obojętnie obok witryny z napisem: PROMOCJA, 50%, WYPRZEDAŻ – to także pozytyw, nie ma czego 

ukrywać – jesteśmy po prostu bardziej spostrzegawcze.
2. Kobieta średnio wymawia 16000 słów dziennie (co oczywiście przemawia na naszą korzyść).
3. Chciałybyśmy wydawać większe sumy pieniędzy na modę i urodę oraz wymienić zawartość swojej szafy na ubrania zgodne 

z trendami. Co dziesiąta z nas chciałaby udać się na sesję fotograficzną, a 12 procent marzy o ubraniach od największych 
projektantów. Co trzecia Polka nie ma czasu na zakupy i oczywiście chciałaby mieć go więcej.

4. Na ogólne pytanie o największe marzenie do spełnienia, większość Polek odpowiada, że wiąże je ze zdrowiem. Dla  18 procent z nas 
marzenia dotyczą rodziny, domu. 6 procent kobiet marzy o awansie zawodowym – i  to jest dla nich priorytetem, natomiast 
2 procent swoje marzenia łączy ze zmianą wyglądu.

5. Przeciętna kobieta spędza blisko rok w ciągu życia na staniu przed szafą i myśleniu w co ja się ubiorę?
6. Badania dowodzą, że spędzamy przed szafą około 16 minut każdego dnia roboczego oraz 14 minut w sobotni i niedzielny poranek.
        Katarzyna Radziszewska

1. Najlepszy przyjaciel 

człowieka na czterech 

nogach ?

~Łóżko.

2. Jak 

przeżegna się 

informatyk?

~w imię komputera,  Internetu i dysku twardego 

ENTER.

3. Jaki  jest skład chemiczny 

małżeństwa?

~Mało zasad, dużo  kwasów.

4. Co to jest  ? 

Zaczyna się na D, kończy na A i zużywa dużo  

papieru ?

~Drukarka.

5. Dlaczego matematyka  jest  

jak dobra impreza?

~Bo nikt nie ogarnia.

            Natalia Wojszko

Głowa go góry! Głowa go góry! Głowa do góry! Głowa do góry! 

SUCHARKI

Czego nie wiemy o nas samych - kobietach?
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    Przedstawiamy pierwszy artykuł związany z grami komputerowymi. W dzisiejszym 
wydaniu postaramy się wam przybliżyć świeżo wydaną grę Apex Legends, jak i przedstawić 
3 gry, których premiery będą miały miejsce w roku 2019. Miłego czytania!
Czy doczekaliśmy się gry, która podbije serca fanów Battle Royale? Czy Apex Legends 
ostatecznie zakończy erę Fortnite?
     Apex Legends to darmowa gra Battle Royale, w której legendarni rywale mierzą się ze 
sobą w walce o sławę i chwałę na obrzeżach Kresów. Zawitała do nas 4 lutego 2019 roku 
i już zachwyciła fanów tego trybu gry. Produkt firmy EA jest całkowicie darmowy 
i dostępny na wszystkie platformy, między innymi PC, Xbox one oraz PS4. Produkcja 
niewątpliwie posiada zalety, jak i wady – poniżej postaramy się przybliżyć wam niektóre 
z nich.
Zalety: 

- akcja gry odbywa się w znanym nam świecie Titanfall'a - debiutanckiej gry (aktualnie niestety wymarłej), stworzonej przez Respawn 
Entertainment,
- gra polega w dużej mierze na współpracy członków drużyny,  granie na własną rękę może doprowadzić do sromotnej porażki, co ma na celu 
uczenie grających kooperacji,
- do dyspozycji gracza zostaje oddany szeroki wachlarz unikalnych postaci, w które to po odblokowaniu jesteśmy w stanie się wcielić – każdy 
bohater oferuje nam inny sposób rozgrywki.
Wady: 
- optymalizacja gry pozostawia w chwili obecnej jeszcze wiele do życzenia, aczkolwiek twórcy obiecują rozwiązanie tego problemu 
w niedalekiej przyszłości,
- przeciwnicy dobierani są na innym poziomie niż ty, ciężko znaleźć balans w doborze rywali - nowi gracze rozgrywający swoje pierwsze 
mecze od razu wrzucani są w środek walki, gdzie napotkać mogą przeciwników z dużo wyższym poziomem doświadczenia niż oni sami. 
Moja ocena gry :
 Apex Legends bardzo mi sie spodobała. Gra idealnie wpasowała się w trendy dzisiejszych gier trybu Battle Royal. Niewątpliwym plusem 
przemawiającym za wyborem tej gry na zabijacza czasu przed komputerem jest fakt, że działa w modelu Free-To-Play (gra jest w pełni 
darmowa), a jej niewygórowane wymagania umożliwiają praktycznie każdemu wypróbowanie nowego hitu. Gorąco polecamy!
//MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE APEX LEGENDS//
SYSTEM OPERACYJNY: Windows 7 (64-bitowy); PROCESOR: Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2 GHz Quad-Core; 
RAM: 6 GB; KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GT 640 / Radeon HD 7730; MIEJSCE NA DYSKU: co najmniej 22 GB.
                   Mateusz Onichimiuk

  Rok 2019 niewątpliwie możemy uznać za czas powrotu kultowych marek. W dzisiejszym artykule 
postaramy się  przedstawić wam 3 gry znanych studiów, których premiery nie tylko będą miały miejsce 
w najbliższym czasie, ale i  możliwe, że wywołają sentymentalne wspomnienia.
Anthem – osadzona w konwencji science fiction strzelanka z elementami RPG autorstwa BioWare. Po mocnym 
średniaku, jakim okazała się Mass Effect Andromeda, BioWare postanowił wrócić do korzeni, zlecając pracę nad  
nowym projektem ludziom odpowiedzialnym za największe hity firmy – Dragon Age i trzech pierwszych części 
Mass Effect. Anthem łączy elementy trzecioosobowej strzelanki i gry MMORPG. Gracze zaczynają przygodę od 
stworzenia postaci, a następnie biorą udział w eksploracji świata i realizowaniu misji, samotnie lub wspólnie 
z towarzyszami broni. Premiera gry ustalona jest na 22 lutego 2019 roku.
  Sekiro: Shadow Die Twice – przygodowa gra akcji od studia FromSoftware, która przenosi nas do 
alternatywnej wersji XV-wiecznej Japonii. Twórcy Sekiro są odpowiedzialni między innymi za serię Dark Souls, 
która została bardzo dobrze przyjęta przez graczy z całego świata. Produkcja łączy spektakularną walkę 
z elementami skradankowymi. Podczas zabawy gracz spędza wiele czasu przekradając się niezauważony pod 
nosem strażników oraz atakując wrogów z zaskoczenia. Czasem jednak próba wyeliminowania celu po cichu 
może okazać się niemożliwa, wtedy to przechodzimy do bezpośrednich konfrontacji, w których wykorzystujemy 
rozbudowany system walki rodem z Dark Souls. Gra swoją premierę będzie miała 22 marca 2019 roku.
  Mortal Kombat 11 – jedenasta, długo wyczekiwana część legendarnej serii bijatyk znanych na całym 
świecie. Najnowsza odsłona zawitała do nas z nowym silnikiem graficznym, przez co postacie walczące ze sobą 
na ekranie monitora wyglądają jak żywe. Odpowiedzialne za grę NeatherRealm Studios oddaje nam do dyspozycji 
szeroką gamę wojowników – obok dobrze nam znanych, takich jak Raiden czy Scorpion, możemy znaleźć 
również zupełnie nowe twarze. W trakcie zabawy w Mortal Kombat 11 bierzemy udział w widowiskowych 
i szybkich pojedynkach. Najnowszy Mortal Kombat swoją premierę mieć będzie 23 kwietnia 2019 roku.      
           Michał Godlewski

Apex Legends i gry 2019 roku



Fit rafaello z kaszy jaglanej (32 sztuk) 
Składniki:
1 szklanka suchej kaszy jaglanej (300g),
10 łyżek wiórków kokosowych (plus dodatkowo do otoczenia),
3 łyżki roztopionego oleju kokosowego,
7 łyżek dowolnego płynnego słodzidła (np. syropu klonowego, 
miodu),
32 migdały.

Przygotowanie:
Zamocz migdały w wodzie i odstaw.
Kaszę jaglaną ugotuj na wodzie lub mleku kokosowym. Uważaj, by 
nie ugotować jej w zbyt dużej ilości płynu, bo kulki mogą nie chcieć się 
lepić.
Gdy kasza się ugotuje, a następnie troszkę ochłodzi, dodaj olej 
kokosowy i słodzidło. Na koniec dosyp jeszcze wiórki kokosowe 
i całość dokładnie wymieszaj. By uzyskać gładszą konsystencję, 
można masę  zblendować.

Obierz skórkę z migdałów i wysyp na talerzyk dodatkowe wiórki 
kokosowe.
Lep kuleczki, następnie włóż do środka migdał i całość otocz 
w wiórkach. Powtarzaj do skończenia masy.

Sałatka z tuńczykiem
Składniki: 
5-6 jajek,
10 deko sera żółtego w kawałku,
puszka tuńczyka w sosie własnym,
1/4 kostki zamrożonego masła,
mała cebula albo pół większej,
majonez.
1 warstwa: białka starkowane na dużych oczkach,
2 warstwa: ser starkowany na małych oczkach, 
3 warstwa: pół puszki tuńczyka,
4 warstwa: majonez,
5 warstwa: starkowane na dużych oczkach zamrożone masło,
6 warstwa: cebula pokrojona w kostkę,
7 warstwa: pół puszki tuńczyka,
8 warstwa: majonez, 
9 warstwa: żółtka starkowane na małych oczkach.

Pancakes z masłem orzechowym 
i bananem 

Składniki :
1 jajko, 1 szklanka mąki pszennej,
2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia, 
3/4 szklanki mleka,
2 czubate łyżki masła orzechowego, 
1 banan,
1 cukier waniliowy.
Przygotowanie:
Wszystkie składniki wymieszać w misce trzepaczką. 
Banana pokroić w kostkę, dodać do ciasta i wymieszać delikatnie 
łyżką.
Placki smażyć na patelni z niewielką ilością oleju po kilka minut 
z obu stron. 
Podawać z ulubionymi dodatkami. 

     Paulina Dobkowska
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