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“It's beginning to look a lot like Christmas,
Everywhere you go,
Take a look at the 5 and 10,
It's glistening once again,
With candy canes and silver lanes that glow.
It's beginning to look a lot like Christmas,
Toys in every store,
But the prettiest sight to see,
Is the holly that will be,
On your own front door.”
(Meredith Willson)

W ten świąteczny czas – niezwykły czas – życzymy wszystkim Pracownikom
szkoły i Wam, Koleżanki i Koledzy, samych szczęśliwych chwil, przeżytych
w zgodzie ze sobą i ze światem, czasu na złapanie oddechu, byśmy mogli
cieszyć się ciepłą, rodzinną atmosferą nie tylko przy wigilijnym stole, ale
zawsze, aby Wasze serca napełnił spokój, a nasze domy niech rozśpiewa
kolęda.
Życzymy również samych sukcesów i wszystkiego najwspanialszego
w nadchodzącym, nowym – 2018 roku. Niech nowy rok będzie dla Was
jeszcze lepszy od ubiegłego!
redakcja Ośmiornicy
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11.11.2017 | Święto Niepodległości | VIII LO
W czwartek, dziewiątego listopada, klasy pierwsze wzięły udział
w apelu z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość, zorganizowana
przez klasę 2B MKA, została bardzo pozytywnie przyjęta przez
uczniów i zostawiła bardzo dobre wrażenie. Całość odbyła się w auli
szkoły w czasie godzin wychowawczych.
Rozpoczęło się tradycyjnie – wszyscy zebrani odśpiewali hymn
państwowy. W czasie uroczystości nie zabrakło także innych
patriotycznych pieśni, jak na przykład: „Rota”, „O mój rozmarynie” czy
„Pierwsza Brygada”. Je również wykonaliśmy wspólnie, przy
akompaniamencie jednej z uczennic klas drugich. Prowadzący
przypomnieli nam o najważniejszych wydarzeniach z tego okresu
w historii Polski.
Uroczystość „przerywały” wcześniej przedstawione publiczności lub
wbiegające bez zapowiedzi, w pół słowa prowadzących, postacie
historyczne, w które wcielili się niezastąpieni uczniowie i uczennice
klas drugich. Mogliśmy zobaczyć tak wspaniałe osobistości jak Ignacy
Jan Paderewski, Wanda Piłsudska, Maria Konopnicka, ale też nieznane
z imienia jedno z Orląt Lwowskich czy też symbolicznie
przedstawionego Anonima – jednego z tysięcy żołnierzy, walczących
o niepodległość Polski, którego tożsamość wciąż nie jest znana
i zapewne nigdy nie będzie. Przypomnieliśmy sobie, które z nich
wygłosiło przemówienie, które porwało Wielkopolan do walki
w powstaniu; które z nich podtrzymywało pamięć o ojcu, Józefie
Piłsudskim; które z nich stoi za autorstwem „Roty”; które z nich, mimo
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tak młodego wieku, walczyło o Lwów; wreszcie które z nich, mimo
ogromnego poświęcenia dla ojczyzny, zapamiętane zostanie jako
jeden z wielu bezimiennych uczestników walk. Wszystko to
w niesamowitej konwencji wierszowanych wypowiedzi.
Na koniec Pan dyrektor wytłumaczył, jak wyglądać będą kolejne
obchody Święta Niepodległości. Za rok przypada setna rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości, więc wszystkie klasy VIII LO
przygotują życiorysy stu bohaterów walczących w tej jakże ważnej
sprawie. Co ważne, nie mają to być postacie, które zna każdy Polak.
Bohaterowie, o których będzie mowa, to ci, którzy mimo iż zapisali się
w polskiej historii, nie zawsze zapisali się również w polskich sercach.
Udziałem w tak wyjątkowej akcji zamierzamy to zmienić i pokazać, jak
wielu ludzi walczyło, wszelkimi sposobami, o wolną i niepodległą
Polskę.
Uważamy, że wszyscy możemy się zgodzić, iż po takim wydarzeniu
każdy jakoś poszerzył swoją wiedzę z zakresu historii oraz piosenki
patriotycznej oraz ożywił w swojej pamięci ludzi, którzy tworzyli
historię naszego kraju. W końcu, jak powiedział Józef Piłsudski:
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości i nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.”

Katarzyna Plewa, Marta Sibila; 1C
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17-18.11.2017 | Ogólnopolska konferencja dla wolontariuszy
i opiekunów Klubów Ośmiu | Warszawa
W dniach 17 - 18 listopada 2017 r. przedstawiciele Klubu Ośmiu wzięli
udział w Ogólnopolskiej Konferencji Fundacji „Świat na Tak” dla
wolontariuszy i opiekunów Klubów Ośmiu, która odbyła się
w Warszawie.
Nasz Klub Ośmiu reprezentowali uczniowie klasy 2 C: Gospodyni
klubu - Beata Wiśniewska oraz wolontariusze: Karol Roszak i Ignacy
Szkudelski. Opiekę nad uczniami sprawował nasz wspaniały Profesor
i przyjaciel młodzieży – Juliusz Kaczanowski.
W pierwszym dniu organizatorzy konferencji postawili na integrację
młodzieży, organizując zabawy przy muzyce.
Dzień drugi był dniem roboczym. Wolontariusze wraz z opiekunami
uczestniczyli w licznych warsztatach i wykładach poświęconych
problemom ludzi niepełnosprawnych, takich jak:
warsztaty: „Świat na wózku”, prowadzący Wojciech Szewczyk
– trener animacji, spotkanie z Panią Katarzyną Wojtaszek
– pomysłodawczynią projektu Miss Polski na Wózku oraz Miss
Wheelchair World, założycielką Fundacji „Jedyna Taka”,
wykład: „Godność człowieka, osoba niepełnosprawna w przestrzeni
publicznej” - Martyna Drabik-Dziedziczak - nauczyciel szkoły i ogniska
muzycznego w Laskach i Tomasz Dziedziczak,
projekcja filmu połączona z panelem dyskusyjnym,
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panel dyskusyjny, prowadzący - Maja Maciejewska-Jesionek,
pedagog.
Nasi wolontariusze aktywnie uczestniczyli w konferencji. Takie
spotkania zazwyczaj dostarczają nowych pomysłów do działań i są
motywacją do dalszej pracy.
Za możliwość uczestnictwa w Konferencji wolontariusze szkolnego
Klubu Ośmiu wraz z opiekunem Dorotą Koźlik dziękują Radzie
Rodziców, która sfinansowała ten wyjazd.

P.Prof. Dorota Koźlik
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30.11.2017 | Zuzanna Rucińska, 2G | Poznań
Dnia 30 listopada br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu
Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się wręczenie Stypendiów
Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa
wielkopolskiego.
Zuzanna Rucińska z klasy 2 G odebrała dyplom z rąk Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, pani Elżbiety Leszczyńskiej.
Uroczystość uświetnili
wspaniałymi występami uczniowie
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza
w Poznaniu. Uczennicy, w tej doniosłej chwili, towarzyszyła
wychowawczyni - Dorota Koźlik.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który
otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki,
a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi na okres od września
do czerwca w określonym roku szkolnym. Wypłacane jest ze środków
budżetu państwa.
Gratulujemy Zuzannie i życzymy dalszych sukcesów.

Dumna Wychowawczyni 2G
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Wesele - recenzja| Aula VIII LO
Ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć w spektaklu „Wesele”
wystawianym przez uczniów i nauczycieli VIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie
miało miejsce w Auli budynku szkoły i było częścią organizowanego co
miesiąc Artystycznego Saloniku, którego pomysłodawczynią jest Pani
Profesor Aneta Cierechowicz. Pełna energii i pasji nauczycielka tym
razem została reżyserką spektaklu. Scenariusz opracowano na
podstawie wybitnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego,
z uwzględnieniem jedynie najciekawszych i najbardziej znaczących
fragmentów połączonych w jedną, spójną całość. Dodatkowo, sceny
przeplatane były ludowym tańcem widowiskowo wykonanym przez
Oskara Riewe-Perłę, Patrycję Motałę, Martę Marcinkowską oraz
Jakuba Skryckiego do choreografii Wiktorii Rosolskiej.
Role bohaterów były grane w dużej mierze przez uczniów klasy IIID.
Wystąpili: Wojciech Kłos, Katarzyna Pietrzak, Tomasz Kosmalski,
Michał Kapała, Jan Przybył, Kacper Leski, Julia Seidel, Rozalia Albin, Jan
Stachowiak, Kacper Lichtarowicz, Katarzyna Fic, Maksymilian
Bolimowski, Piotr Żebrowski, Maciej Misiak oraz Paweł Strzelczyk.
Duże zainteresowanie i podziw wzbudziło jednak zaangażowanie do
sztuki samych nauczycieli VIII liceum. W postać Gospodyni wcieliła się
Profesor Alicja Wośkowiak-Kopeć, Pannę Młodą zagrały Profesor
Danuta Kin oraz Agnieszka Wanot, Profesor Juliusz Kaczanowski oraz
Jakub Macierzyński wystąpili w roli Pana Młodego, a rola Racheli
przypadła samej reżyserce – Profesor Anecie Cierechowicz.
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Niecodzienne połączenie artystycznego występu młodych ludzi
wspólnie z ich szkolnymi mentorami wzbudziło nie lada podziw wśród
publiczności. Zarówno nauczycielom, jak i uczniom udało się
przełamać barierę i wejść w niesamowicie spójną i naturalną relację
na scenie.
„Wesele” jest dramatem prezentującym problematykę społeczną
przełomu XIX i XX wieku, a dokładniej relację między chłopami
a inteligencją. Akcja utworu skupia się na weselu chłopki
z przedstawicielem inteligencji, co umożliwia poruszenie przeróżnych
konfliktów oraz problemów występujących w stosunkach między tymi
dwoma warstwami społecznymi. W sztuce pojawiają się również
widma, czyli Osoby Dramatu, które rozmawiają z bohaterami
i urzeczywistniają ich faktyczne poglądy i rozterki.
Gra aktorska również nie pozostawia nic do życzenia. Mimo
nielicznych pomyłek, wszyscy poradzili sobie świetnie z nauką nie tak
łatwego tekstu, a dodatkowo idealnie wyrazili swoje postacie
i oddali ich najważniejsze cechy. W trakcie trwania całego
przedstawienia czuć było rosnące napięcie oraz stale toczącą się
akcję. Punkt kulminacyjny, czyli chocholi taniec wprawił publiczność
w stan melancholii i skłonił do przemyśleń nad sensem sztuki.
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Na dużą pochwałę zasługują również kostiumy oraz scenografia
przygotowane przez Basię Grzesik, Klaudynę Samelak oraz Michała
Skawińskiego. Makijażem zajęła się Tatiana Wojcińska oraz Katarzyna
Fic. Wygląd aktorów robił duże wrażenie. Prezentowali się stylowo,
odpowiednio do epoki, w której rozgrywała się akcja dramatu.
Szczególne wrażenie zrobili tancerze, ubrani w ludowe stroje, które
dokładnie oddawały charakter prezentowanego przez nich
krakowiaka. Kostiumy aktorów, w szczególności Stańczyka, Chochoła,
Panny Młodej i Pana Młodego wyglądały jak z profesjonalnego teatru.
Spektakl „Wesele” okazał się być jednym z lepszych szkolnych
widowisk. Wrażliwość artystyczna aktorów oraz doskonale
przemyślany scenariusz sprawiły, że widz nie mógł oderwać wzroku od
sceny. Wróciłam do domu pełna nowych przemyśleń, mnóstwa
wrażeń i pozytywnych odczuć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będę miała okazję obejrzeć kolejne przedsięwzięcie artystyczne
w wykonaniu uczniów VIII LO.

Katarzyna Fic; 3D
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14.11.2017 | Wykłady PKM| Poznań
Dnia 14 listopada 2017r. Patronackie Klasy Medyczne 3E oraz 3F wraz
z opiekunami uczestniczyły w wykładzie prof. dr hab. Marek Jóźwiaka
z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.
Prelekcja odbywająca się w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym
UMP dotyczyła sposobu przedstawiania dziecięcych chorób
neurologicznych w kulturze i sztuce na przestrzeni ostatniego stulecia.
Profesor na początku prezentacji przedstawił przyczyny wybranych
chorób – uwarunkowania genetyczne lub uszkodzenia związane ze
szczególnymi sytuacjami, takimi jak przebyta choroba czy wypadek.
Następnie uczniowie mogli porównać sposoby przedstawiania postaci
chorych na obrazach u różnych artystów oraz zapoznać się z częścią
objawów występujących w przypadku przedstawionych chorób.
Wykład nie tylko pokazał, jak różnie postrzegane są choroby
neurologiczne przez artystów, lecz pozwolił również zwrócić uwagę na
dzisiejszą sytuację chorych i zachowania współczesnych ludzi wobec
nich. Prelekcja została przedstawiona w bardzo interesujący sposób
i choć nie była prezentacją o badaniach typowo związanych
z medycyną, pozwoliła na zobaczenie chorób neurologicznych od
zupełnie innej strony.

Julia Janecka; 3E
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27.10.2017 | Inauguracja Ekonomicznych Klas Akademickich|
Poznań
Dnia 27 października 2017 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku
Akademickiego dla Klas Akademickich objętych patronatem
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W uroczystości uczniom
towarzyszyli ich wychowawcy. I tak, w inauguracji na Wydziale
Zarządzania UEP udział brały: klasa 3 G z Panią prof. Aleksandrą
Radziszewską oraz klasa 2 G z Panią prof. Dorotą Koźlik, a na Wydziale
Informatyki i Gospodarki Elektronicznej – klasa 1G z Panią prof. Marią
Aleszczyk.
Między innymi walory najdroższego mieszkania na świecie oraz efekt
Clooney'a w inwestowaniu w nieruchomości były przedmiotem
wykładu inauguracyjnego, który podczas uroczystości dla klas drugich
i trzecich wygłosił dr Łukasz Strączkowski. Również podczas
inauguracji na Wydziale Zarządzania miało miejsce podsumowanie
IV edycji Konkursu Fotograficznego „Zarządzanie w obiektywie”. Po
części oficjalnej uczniowie uczestniczyli w warsztatach
zorganizowanych przez studenckie koła naukowe Wydziału
Zarządzania.
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Dla klas pierwszych Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
przygotował również uroczystą oprawę inauguracji. Uczniowie zostali
przywitani na wydziale przez jego władze, a następnie po osobistym
odebraniu indeksów wydziału WiGE, wysłuchali pierwszego,
przygotowanego specjalnie dla nich, wykładu.
Jak co roku inauguracja klas akademickich na Uniwersytecie
Ekonomicznym była doskonałą okazją do spotkania władz uczelni
z opiekunami klas patronackich i do omówienia programu działania na
bieżący rok szkolny oraz dalszych planów wzajemnej współpracy.

P.Prof. Dorota Koźlik
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27.10.2017| Zarządzanie w obiektywie| Poznań
Znamy wyniki ubiegłorocznej – IV edycji konkursu: „Zarządzanie
w obiektywie”. „Ósemka” ponownie w czołówce!
Podczas uroczystej Inauguracji Klas Akademickich na Wydziale Zarządzania
(27.10.2017) laureaci IV edycji Konkursu Fotograficznego „Zarządzanie
w obiektywie” odebrali od Prodziekana Wydziału Zarządzania dr hab.
Piotra Bartkowiaka, prof. nadzw. UEP, okolicznościowe nagrody.
Z dumą ogłaszamy, że uczniowie klasy 2 G EKA znaleźli się wśród
nagrodzonych.
II miejsce: Agata Gera, Joanna Zawada i Zuzanna Rucińska
Temat pracy: „Pociąg do pieniędzy”
III miejsce: Aleksandra Hamrol i Julia Kaproń
ex aequo: Tobiasz Paciorek
Temat prac: „Dzień bez Facebooka”
Nagrodzone prace, w formie plakatów, można zobaczyć na parterze szkoły.
Zadaniem w Konkursie Fotograficznym, organizowanym przez Wydział
Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego, jest wykonanie serii zdjęć lub
krótkiego filmiku na jeden z kilku tematów. W ostatniej edycji konkursu
były to następujące tematy:
- Dzień bez Facebooka,
- Tytani pracy,
- Selfie z k(l)asą,
- Pociąg do pieniędzy,
- Irytująca reklama.
Wygranym oczywiście GRATULUJEMY !!!
Zapraszam zainteresowanych uczniów do udziału w kolejnej edycji
konkursu.

P.Prof. Dorota Koźlik
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13.11.2017| Słowiańskie Recytacja – konkurs | Collegium Maius
W świecie, w którym zewsząd otacza nas język angielski i powoli
wkrada się do naszej mowy potocznej, w którym otaczają nas
amerykańskie seriale, filmy i produkty, łatwo zapomnieć o walorach
kultury słowiańskiej. Postanowiłam, tak samo jak reszta uczestników
Konkursu Recytatorskiego Poezji Słowiańskiej “Słowiańskie Recytacje
2017”, zgłębić literaturę naszych sąsiadów.
Każdą szkołę reprezentować mogły trzy osoby, jak łatwo się
domyślić, chętnych było więcej. Dlatego dla uczniów „ósemki”
konkurs zaczął się od eliminacji. Przeprowadziła je Pani profesor
Hanna Posadzy - Tomczak, która z pomocą swego doświadczonego,
polonistycznego ucha wyłoniła reprezentantki naszej szkoły:
Aleksandrę Oto, Annę Janusiewicz i Gabrielę Filip. Każda z nas
przygotowała po dwa wiersze autorów słowiańskich (niepolskich)
i 13 listopada spotkałyśmy się w Collegium Maius - miejscu odbycia
konkursu. Warto również wspomnieć, że w naszym przypadku, oprócz
lepszego poznania kultury, konkurs przyczynił się również do lepszego
poznania miasta.
Mimo nieporozumienia, które powstało między organizatorami
a jedną z naszych uczennic, wszystkie z powodzeniem
zaprezentowałyśmy wybrane utworu. Oprócz nas takiej prezentacji
dokonało jeszcze około dwudziestu uczestników. Niektórzy
(z większym lub mniejszym powodzeniem) podjęli się nawet recytacji
w oryginalnych językach. Uroku występom dodawała „klimatyczna”,
słabo oświetlona, mała sala teatralna. Dzięki różnorodności
wybranych tekstów i sposobów recytacji oraz zaskakująco wysokiemu
poziomowi każdy z uczestników na pewno zdołał się doskonale
zapoznać z literaturą słowiańską.
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Wysłuchaliśmy wielu wierszy, więc kiedy jury udało się na obrady,
z entuzjazmem poszliśmy na posiłek. To jednak nie był koniec atrakcji
tego dnia. Czekał nas jeszcze wykład dr Adriany Kovachevy
O pierwiastkach i ośmiornicach w przekładzie poezji.
Początkowo większość z nas nie podchodziła do niego zbyt
entuzjastycznie, bo przecież wykład = nauka. Na szczęście bardzo się
pomyliliśmy. Połączenie ciekawego i lekkiego tematu z dobrą
prezentacją wykładowcy okazało się idealne dla obecnych na sali dusz
humanistycznych. Pani doktor zwróciła uwagę na coś, o czym zupełnie
zapominamy, czytając poezję zagranicznych autorów – tłumaczenie
i rolę tłumaczy. Tak naprawdę są oni po części poetami, ponieważ
przekładając dzieła, uwzględniać muszą w nich ogólny sens,
konstrukcje stosowane przez autora oraz realia świata, w którym żyją
odbiorcy. To znaczy, że jeśli polski autor wymieni w wierszu: łubin,
łopian i żubra, to angielski tłumacz może zamienić je na ryżojada
i paciorkowca, które lepiej przemówią do znających je czytelników
amerykańskich. Temat okazał się tak obszerny, że nie zdążyliśmy go
dokończyć, ponieważ jury wróciło z obrad.
Komisja przyznała, że obrady były burzliwe i bez dłuższych wstępów
ogłosiła wyniki. Duże gratulacje należą się zdobywcy pierwszego
miejsca, jak i nagrody publiczności, którą przyznawali uczestnicy Filipowi Maryniakowi. Niestety, wśród zwycięzców i wyróżnionych nie
znalazła się żadna z reprezentantek naszej szkoły.
Mimo braku nagrody (nie licząc niebieskiej teczki UAM) konkurs
wspominam dobrze, w końcu mam za sobą kolejne doświadczenie.
Poezja naszych sąsiadów okazała się poruszająca i równie piękna jak
ojczysta. Polecam ją każdemu - i tym, którzy poezję czytają regularnie
i tym, którzy robią to tylko na lekcji języka polskiego - może czas
najwyższy coś zmienić?

Gabriela Filip; 1E
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„Syrenka” Camillii Läckberg to bardzo bogata powieść kryminalna,
bogata zarówno pod kątem formy jak i treści. Mnogość bohaterów,
częsta zmiana narratora, różnorodność środków wyrazu
artystycznego, subiektywne opisy - to główne narzędzia autorki
zastosowane w celu zbudowania i utrzymania akcji w napięciu.
W powieści wyraźnie ukazana została długa perspektywa czasowa,
łącząca przeszłość z teraźniejszością, czym autorka przekonuje, że
zadawnione traumy lub nierozwiązane problemy mają swoje
konsekwencje nawet po wielu latach i mogą skrzywdzić nie tylko
winowajcę, ale i jego bliskich. Poczucie winy może prześladować
człowieka przez lata.
Camilla Läckberg wskazuje na motywy i powody popełniania zbrodni,
tworząc w ten sposób portret psychologiczny postaci. Opisując
sytuacje, często bardzo okrutne, ukazuje najciemniejsze zakątki
ludzkiej natury. Autorka odsłania głęboko ukryte skłonności ludzkiego
umysłu do popełnienia najbardziej nikczemnych czynów.
Czytając „Syrenkę”, przechodzimy kolejno przez 3 różne etapy odbioru
powieści, doświadczamy pewnej gradacji odczuwanych wrażeń.
Początkowo jesteśmy obserwatorami, poznajemy okoliczności
i szczegóły zbrodni, przyjmujemy do wiadomości, że miała ona
miejsce.
Następnie, poznawszy nowe, odkryte przez policję fakty i fragmenty
opowieści z przeszłości przedstawione przez autorkę, zaczynamy
prowadzić własne śledztwo. Kłócimy się sami ze sobą, komu możemy
ufać, a kogo lepiej trzymać na dystans.
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W momencie, gdy już zaczyna nam się wydawać, że wiemy, kto jest
mordercą, nadchodzi ostatni etap…
Poznana prawda wciska nas w fotel. Konsternacja, szok
i niedowierzanie to jedyne, co odczuwamy. Wtedy właśnie zaczynamy
zdawać sobie sprawę, że ludzka natura jest bardziej skomplikowana,
niż moglibyśmy dotychczas przypuszczać, a motywy popełnionych
czynów mogą kryć w sobie ogromny dramat jednostki. W końcu
dostrzegamy, jak łatwo może dojść do złamania ludzkiej psychiki.
Osobista tragedia człowieka może pchnąć go do nieobliczalnych
czynów i w konsekwencji do samounicestwienia.
Camilla Läckberg w „Syrence” z pewnością potrafi przekonać, że
granica pomiędzy samokontrolą i niepoczytalnością jest bardzo
cienka i krucha. Ponadto, lokując akcję w małym, malowniczym
miasteczku Fjällbacka, podkreśla, że zło tkwi nie w miejscu, tylko
w człowieku i w każdej chwili może zostać uwolnione. Ku
przestrodze?

Justyna Jędrzejak
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Inicjatywa wystawy opiera się na obchodach 100-lecia niepodległości
Polski. Możemy na niej zobaczyć przedmioty, które z pewnością nie
były tworzone z zamysłem wystawiania ich w gablotach. Widzimy
m.in. PRL-owskie śniegowce „Relax” oraz znane każdemu „Ptasie
Mleczko”, bowiem eksponaty, które podziwiamy, to nie tylko „klasyki”,
ale również rzeczy codziennego użytku towarzyszące Polakom przez
ostatnie 100 lat. Założeniem ekspozycji jest nie tylko pokazanie dzieł
polskich projektantów, są one poddane interpretacji przez takich
znanych ilustratorów, jak
Edgar Bąk czy Patryk Mogilnicki.
Przemieszczając się wśród gablot ustawionych w porządku
chronologicznym,
obserwujemy
zmienność
gustów
oraz
powtarzalność niektórych motywów.
Naszym zdaniem warte uwagi jest logo polskich linii lotniczych
„LOT” z 1929 roku projektu Tadeusza Gronowskiego zinterpretowane
przez Macieja Blaźniaka w formie projektu graficznego. Co ciekawe, w
pewnym czasie przewoźnik chciał zmienić swój znak, co wzbudziło
ogromny sprzeciw ze strony Polaków, którzy byli już emocjonalnie
przywiązani do „lotowskiego” żurawia. Grafika Blaźniaka podkreśla
ponadczasowy związek ptaków z liniami.
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Kolejna ciekawa pozycja to logo sklepu „Pewex”, które wyszło spod
ręki Elżbiety Magner w roku 1972. Marka ta była w czasach PRL-u
synonimem towarów luksusowych, niedostępnych. W sklepach
można było nabyć m.in. produkty Sony, oryginalne dżinsy oraz
marzenie wielu dziewczynek – lalkę Barbie. Przechadzanie się po
ulicach miasta z siatką z Pewexu to w tamtych latach prawdziwa
chluba. Interpretacja Patryka Mogilnickiego ukazuje zadowolenie
posiadaczy dolarów amerykańskich, którzy mogli nacieszyć się
produktami z zachodu.
Innym, według nas ciekawym, eksponatem jest pudełko ptasiego
mleczka z 1936 roku wyprodukowane przez Fabrykę Czekolady
E. Wedel, a zilustrowane przez Adę Burcholc. Nie tyle wygląd, co
historia powstania jest w tym przypadku niezwykle interesująca.
Legenda głosi, że znany cukiernik, Jan Wedel, po powrocie z Francji,
zainspirowany tamtejszymi słodyczami, zapragnął stworzyć nowy
produkt: waniliową piankę w czekoladzie. Z braku pomysłu na nazwę
zapytał swoich pracowników, czego im potrzeba do szczęścia.
Zatrudnieni w wedlowskiej fabryce odpowiedzieli, że brakuje im tylko
ptasiego mleka. To właśnie dlatego tak znane i lubiane do dziś
słodycze noszą tę nazwę.
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Bardzo interesującym obiektem jest także alfabet FiDU
zaprojektowany przez Oskara Ziętę i Mariana Misiaka w 2015 roku,
a zilustrowany przez Olę Woldańską-Płocińską. W jego przypadku nie
chodzi tylko o przedmiot, ale także o technikę jego wykonania
wynalezioną przez autora. Polega ona na sklejaniu dwóch kawałków
blachy i wtłaczaniu między nie powietrza. Powstają w ten sposób
niepowtarzalne kształty. Twórca wykonał tą techniką między innymi
krzesło, które trafiło do kolekcji Centre Pompidou w Paryżu jako jedno
z dwunastu krzeseł, które zmieniły współczesny design. Powinniśmy
być zatem bardzo dumni, że to właśnie wyrób polskiego twórcy
możemy tam oglądać.
Wyżej wymienione przykłady to tylko niektóre ze stu ciekawych
obiektów, znajdujących się na wystawie i nie sposób przedstawić je
wszystkie w jednym artykule. Sama wystawa zrobiła na nas ogromne
wrażenie i pokazała, że wszyscy powinniśmy być dumni ze swojego
pochodzenia, bo czasem nawet nie wiemy, iż coś, co uważamy za tak
oczywiste i błahe, ktoś kiedyś musiał wynaleźć. Nie zdajemy sobie też
sprawy, że niektóre z rzeczy, z których korzystamy nie tylko my, ale
ludzie na całym świecie, wynaleźli Polacy.

Julia Płoskonka i Maria Krzemińska; IF
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Po sprawdzianie z języka polskiego, nauczycielka pyta uczniów:
-„Trudne było?”
Na to uczniowie:
-„Trudne.”
-„Ale dlaczego?” – pyta nauczycielka.
-„Bo trzeba było myśleć.”
-„A na innych przedmiotach nie musicie myśleć?”
-„Nooo…. Nie.”
-„Jak to?”
-„Bo tam można wykuć, a tu się nie dało.”

„Jedno jest pewne – „Wesele”zostało sprytnie napisane…”

„Opis Wyspiańskiego jest realistyczny – podczas lat zaborów
dochodziło do powstań, w których ginęła wyłącznie <<elita>>
Polski, podczas gdy chłopi, a było ich od groma, nie zdawała
sobie sprawy, że odbywają się takie wydarzenia.”
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