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„Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi,
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis.
Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty.
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty”
Marek Grechuta (1986)

Sandro Botticelli „Wiosna”
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„WYPISZ, WYMALUJ, WYŚPIEWAJ POWSTANIE
WIELKOPOLSKIE”
17 grudnia ubiegłego roku w naszej szkole odbył się uroczysty finał zakrojonego na szeroką
skalę, wielodziedzinowego konkursu zorganizowanego przez Miasto Poznań, poświęconego
powstaniu wielkopolskiemu. W obecności przedstawiciela Organizatora, Wicekuratora
oświaty, Dyrektorów i Nauczycieli oraz Uczniów różnych szkół – nagrodę za zwycięstwo
w konkursie literacko-dziennikarskim odebrała Patrycja Wasielewska z kl. 1B. Rewelacyjne
opowiadanie jej autorstwa zamieszczamy w tym numerze „Ośmiornicy” i gratulujemy!
Hanna Posadzy-Tomczak
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Patrycja Wasielewska „Zatrzymane w pamięci”
klasa 1B, VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Słońce chowało się za horyzontem. Pojedyncze promienie ciągle jednak delikatnie muskały
brzegi strychowych okiennic, z których leniwie odpadały małe kawałki niegdyś białej, lśniącej
farby. Wydawać by się mogło, że już za chwilę, gdy zapadnie zmrok, świat zapomni o starym
domu u zbiegu ulicy Paderewskiego i Alei Marcinkowskiego. W rogu przestronnego strychu
stało kilka całkiem sporych stert gazet. Magazyny, tygodniki i te zwykłe gazety codzienne
spokojnie czekały na czytelnika. Antonina nigdy niczego nie wyrzucała, uznając, że kiedyś
może nadejść chwila, gdy coś z tych zakurzonych stert makulatury się przyda.
Ewa pokręciła się chwilę i zapaliła stojącą nieopodal lampę. Nie zważając na skąpe
oświetlenie, pilnie, z największą uwagą i pieczołowitością studiowała pożółkłe stronice gazet.
Czasami wydawało jej się, że babcia musiała być szalona, magazynując tyle śmieci. Teraz
jednak była niesamowicie szczęśliwa, znajdując w prawie już stuletnich gazetach inspiracje do
nauki rysunku i nie tylko do niego. Zdarzały się chwile, gdy szukając kolejnej „ofiary” do
szkicu, zaczytywała się w opisach i artykułach. Nigdy nie była pasjonatką historii, lecz
przeglądając rozpadające się stronice, miała wrażenie, jakby ówczesny świat zaczynał ją
otaczać. Szczęśliwym wybrankiem pierwszych prób stały się krajobrazy. Nic prostszego jak
namalować kilka drzewek – pomyślała. Ołówki i pastele poszły w ruch. Raz za razem stawiała
kreski na papierze. Tu cieńsze, tu bardziej rozmazane, tam odrobina bieli dodająca blasku. Po
paru godzinach i stercie wykorzystanych kartek okazało się, że do tworzenia arcydzieł potrzeba
jeszcze kilku, a raczej kilkuset godzin praktyki. Drzewka, owszem, zaczynały swój żywot, ale
otoczenie ich wymagało dopracowania. Sen zastał Ewę z ołówkiem w ręku. Obudziła się cała
zdrętwiała. Zeszła na dół, zrobiła sobie śniadanie i uśmiechnęła się. To jest to – zamruczała pod
nosem i z radością nastolatki powróciła na zakurzone poddasze. Rysowała dalej pejzaże, domy,
niegdysiejsze gwiazdy i artystów. Radość rosła w niej z każdą postawioną kreską. Na ścianach
wieszała kolejne szkice. Wiedziała, że właśnie to chce robić. Żałowała, że tak późno odkryła
swoje powołanie. Kolejne dni przebiegały monotonnie. Śniadanie, wędrówka na strych,
przeglądanie gazet, rysowanie, zmrok jak zwykle zaskakujący i poranek przynoszący ciągle
nowe wyzwania i siły.
Minął lipiec, Ewa postanowiła przejść się po mieście i zobaczyć, jak zmieniła się
rzeczywistość. Część budynków pamiętała. Wiedziała, że ich już nie ma, że w miejscu tych
niewielkich, ale sympatycznych, ceglanych kamieniczek stanęły nowoczesne wieżowce.
Pierwsze kroki skierowała w stronę ulicy Ratajczaka. Szkicowała ją przez ostatnich parę dni.
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Chciała również odwiedzić Bibliotekę Uniwersytecką, aby zdobyć nowe materiały dotyczące
miejsc, które tak pieczołowicie utrwalała. Podbiegła do wejścia, cofnęła się. Na drzwiach nie
było szklanych tabliczek, które dotąd informowały o godzinach otwarcia czytelni
i biblioteki. Same klamki i drzwi też wyglądały jakoś inaczej, były takie… nowsze. Rozejrzała
się. Przed biblioteką nie było również znanego chodnika z kostki. Dziwne – pomyślała. Już
chciała pójść dalej, gdy wzrok jej przykuł dziwnie ubrany młodzieniec z gazetami
przewieszonymi przez ramię. Wcześnie zaczynamy obchody, już teraz rekonstrukcje? –
zamyślona ruszyła w stronę domu. Zmieniła plany. Chciała koniecznie sprawdzić zdjęcia
w starych gazetach. W drzwiach powitała ją kwaśna mina matki. No tak, zapomniała o obiedzie.
Pokrzątała się po salonie, pomogła w kuchni i uspokoiła rodzicielkę. Wieczór zaczął zbliżać się
szybkimi krokami. Pobiegła na strych. Zapomniała o bibliotece, chwyciła ołówki i zaczęła dalej
rysować, spełniać swoją pasję, ucząc się stawiać kreski i rozmazywać plamy. Następnych kilka
dni spędziła w szale rysowania. Czytała i rysowała. Już nie zastanawiała się, dlaczego babcia
Antonina zostawiała gazety. Teraz cieszyła się z tego bardzo. Zamaszyście szkicowała
Paderewskiego na balkonie hotelu Bazar, rozentuzjazmowanego przy fortepianie, zmęczonego
w fotelu. Zmieniała postawy swych bohaterów, rysowała uśmiechy i grymasy. Dorwała koleją
gazetę. „Paderewski w Poznaniu”, spojrzała na stronę tytułową, odczytała szybko: „Kurier
Poznański”, numer 298, z 29 grudnia 1918 roku. Zaciekawiona przewróciła szybko strony,
czytając dalej. Wczoraj po południu, na krótko przed czwartą, nadciągały do miasta z koszar
na Jeżycach oddziały uzbrojonych żołnierzy niemieckich z 6 pułku grenadierów, w liczbie około
200, z oficerem na czele, śpiewając niemieckie pieśni, wtargnęli do gmachu Naczelnej Rady
Ludowej, zrywając tamże sztandary angielskie, amerykański i francuski. W dalszym pochodzie
przez św. Marcin, ul. Wiktorii, Berlińską i plac Wilhelmowski czynili to samo, wdzierając się
zwłaszcza na Berlińskiej do domów prywatnych i zrywając tamże z balkonów chorągwie
koalicyjne, amerykańskie i polskie, które deptano nogami. Prowokacyjne zachowanie się
gwałtowników niemieckich zwabiło nieprzygotowaną na napaść i prowokację ludność polską,
która wyległa na ulice. Tymczasem żołnierze niemieccy dotarli do Banku Związku, tu zdarli
i znieważyli sztandary angielskie i amerykańskie i tu padł pierwszy strzał do dyrektorów, który
na szczęście chybił. Przerzuciła kilka wersów i czytała dalej: Gdy mrok zapadał, rozpoczęli
żołnierze niemieccy strzelaninę z kierunku Prezydium Policji. Niemcy ustawili tutaj dwa
karabiny maszynowe i wśród ogólnego popłochu skonsternowanej ludności rozpoczęli ogień
w kierunku „Bazaru”, między innymi w okna, gdzie mieszka Paderewski, złożony niemocą po
przebytej na okręcie hiszpance. Ze strony polskiej zrazu nie odpowiadano, usiłowano dojść do
jakiegoś porozumienia i uniknąć krwi rozlewu. Gdy jednak strzały nie ustawały, gdy szereg osób
odniosło rany, Straż Ludowa poczęła odpowiadać na strzały i zarządziła środki bezpieczeństwa
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mające chronić przechodniów. Znów rysowała. Na papierze pojawiały się już nie tylko portrety,
ale również pędzące pociągi, uściski dłoni, żołnierze z bronią i szczegóły architektoniczne.
W głowie Ewy pojawiła się myśl – ASP. Usiadła do komputera, ściągnęła spis
potrzebnych dokumentów, które należy złożyć na uczelni oraz sprawdziła, jakie czekają ją
egzaminy. Z zapałem kompletowała portfolio. Ciągle jednak dręczyło ją jedno – rysowanie na
żywo. Do tej pory przerysowywała wszystko ze starych zdjęć, a co, jeśli nie poradzi sobie ze
zmianą trójwymiaru na płaszczyznę? Zostanie wyśmiana? Skreślona? Niezbyt przyjemne
uczucia ogarnęły nastolatkę. W domu nikt na nią nie zwracał uwagi. Trwały wakacje, a szalone
pomysły już nieraz pojawiały się w głowie małolaty. Miała więc spokój, ale jednocześnie
odczuwała pustkę. Nie było nikogo, z kim mogłaby porozmawiać o swoich fascynacjach,
planach i obawach. Koleżanki dawno wyjechały w inne strony i używały życia w różnych
miejscach Europy. Na początku żałowała, że nie dołączyła do nich, teraz jednak brakowało już
tylko istoty rozumnej, z którą mogłaby porozmawiać. Usychająca na parapecie paprotka
i wiecznie niedopieszczony kot to trochę za mało.
Po paru dniach spędzonych w łóżku Ewa postanowiła wyjść i spróbować swych sił na
żywo. Pojechała więc do parku nieopodal Krzyży i usiadłszy na ławce, zaczęła szkicować
pobliską przyrodę. Trzy zaskakująco przeplatające się drzewa i krzewy, które układały się
niczym malownicze witraże, kwiaty pojawiające się raz po raz na trawniku, robaczki
przechadzające się między źdźbłami trawy wędrowały na papier. Strach minął, a wszystko
nagle ożywało pod ręką Ewy. Wystarczyło, że zaczęła stawiać kreski, najpierw nieśmiało,
a później, gdy słońce było już wysoko, szybko i zdecydowanie. Natura zaczęła odradzać się na
arkuszu dziewczyny. Zadowolona z siebie, bardzo zmęczona, położyła się nieopodal swojego
dzieła. Mruczała pod nosem ulubioną melodię i obmyślała dalsze wędrówki artystyczne. Teraz
czas zabrać się za architekturę i ludzi. Zmrużyła oczy. Świat zawirował jej pod powiekami.
Zerwała się na równe nogi i pobiegła do domu.
- Co robisz? – zapytała matka, zaglądając do pokoju córki.
- Portfolio, moja droga mamo, portfolio – oznajmiła Ewa z dumą i wypchnęła delikatnie
matkę za drzwi swej świątyni.
Zawiązując teczkę, rozejrzała się i chwyciła plan imprez dla miasta Poznania. Ucieszyła
się, że w związku ze zbliżającą się setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego pojawiają się
wydarzenia, rekonstrukcje działań, spotkania z ówczesnymi działaczami, w których wcielali się
poznańscy aktorzy i muzycy. Rozłożyła mapę i szybko znalazła plac Adama Mickiewicza,
oznaczyła go czarnym iksem. Pojechała palcem dalej i postawiła kolejny znak. Hotel Royal.
Tak, tam będzie szukała domów do swojej kolekcji. I jeszcze jeden znak. Samo centrum. Tu
powstaną portrety. Połączone iksy utworzyły trójkąt, pod którym Ewa narysowała koło. No
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i mamy wykrzyknik – pomyślała – tutaj wszystko się rozstrzygnie.
Następnego dnia rankiem spakowała ołówki, pastele, karton do rysowania i pobiegła
pod Krzyże, gdzie miało odbywać się pierwsze spotkanie z Taczakiem, Rożkiem
i Paderewskim, których rysowała wcześniej ze zdjęć. Przed jej oczyma roztaczał się
niesamowity widok. Paderewski przy fortepianie, Rożek z dłutem i Taczak w bardzo dostojnej
postawie. Pochłaniała ten widok całą sobą, rysując i prawie nie patrząc na papier. Postanowiła
poświęcić swoje portfolio ludziom związanym z Powstaniem Wielkopolskim i miejscom dla
niego ważnym. Babcia Antonina doskonale wiedziała, co robi, zostawiając gazety. - Przebiegła
kobieta – pomyślała Ewa. - Zza grobu sprawiła, że poświęciłam się historii. Dziewczyna
uśmiechnęła się i zamyśliła. Z placu Adama Mickiewicza pobiegła pod Hotel Royal. Ujrzała
dorożki ze swoich szkiców. Usiadła na ławce, aby szkicować architekturę. Domy były niczym
wyjęte z katalogów. Zdobione okna, malownicze ozdoby na ścianach, wieżyczki, a tuż obok
płaskie, szare sześciany, jakby pozbawione duszy. Wszystko wyglądało tak, jakby dwa
przeciwstawne obozy miały zaraz przystąpić do walki. I tylko na pobliskim skrzyżowaniu
rzeczywistość stawała się normalna. Zdobienia zanikały, a sześciany zyskiwały delikatne skosy
dachów rozpoczynających swą wędrówkę do nieba. Ewa rozłożyła narzędzia na pobliskim
skwerze. Zaczęła rysować. Najpierw szarości, które pod jej ręką zostały otoczone trawą
i delikatnymi drzewkami. Dalej nadciągająca kawaleria rustykalnych zdobień. Kolejny arkusz
zapełniony. I jeszcze jeden. Skrzyżowanie, spokojne, niczym zatrzymane w czasie. Dochodziła
piąta. Ewa spakowała wszystkie swe dobra i ruszyła do domu. Niespodziewanie zrobiło się
zimno i wietrznie. Przyspieszyła kroku. Złapała pierwszy lepszy tramwaj, jak najszybciej chcąc
schować się w swym przytulnym pokoju. Kolejne dni nie sprzyjały twórczym uniesieniom. Na
dworze szalały burze i to z gatunku tych trwających wiecznie. Okna zamglone były wielkimi
kroplami wody lejącej się z nieba. Co chwilę było słychać odgłosy piorunów uderzających to
bliżej, to dalej. Zrobiło się nieprzyjemnie, zimno i tak jakoś smutno. Ewa zaszyła się w łóżku,
myśląc, czy to oby nie znak. Wzięła paczkę ulubionych orzeszków i chrupiąc je pod kołdrą,
zasnęła. Kolejny dzień przypominał poprzedni. Nic nie zapowiadało poprawy pogody.
- No nic – pomyślała – zostały mi portrety, zbliżenia twarzy. Z cukru nie jestem, jakoś
dotrę do galerii, gdzie na dzisiaj zapowiadano spotkanie z „uczestnikami” powstania.
Szczelnie ubrana pojechała wykonać ostatnie zadanie do portfolio. Na środku galerii Rondo
rozłożyła na sztalugach swe prace i zachęcała przechodniów, w strojach sprzed stu lat, do
pozowania. Po godzinie, prawie zrezygnowana, zaczęła się pakować. Wtedy podeszła do niej
dziewczynka uczesana w dwa warkoczyki zakończone czerwonymi kokardkami.
- Idziesz już? – zapytała – szkoda, myślałam, że się załapię.
- Nie, nie, czekaj, ratujesz mi życie. Ewa – powiedziała i podała jej dłoń.
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- Kasia.
- Usiądź i … dzięki. Kompletuję portfolio na ASP, a Ty?
- A ja czekam na siostrę, zawozi mnie na koncert, jestem pianistką.
Ewa uśmiechnęła się, spojrzała na jej filigranową figurę, delikatne dłonie i tajemniczy uśmiech.
Chwyciła ołówek i zaczęła szkic. Linie układały się miękko, tak jakby chciały oddać kruchość
duszy Kasi. Sięgnęła po pastele. Najpierw szarości, następnie biel. Na obrazie pojawił się
niesamowity blask. Uśmiechnęła się, tak, o to właśnie chodziło. Uchwyciła duszę. Kasia
spokojnie siedziała i pozwalała młodej adeptce sztuki spijać jej myśli z twarzy. Wkrótce
zakończyły wspólną przygodę, pożegnały się. Ewa wróciła do domu szczęśliwa, ale
i zmęczona. Odłożyła teczkę na półkę i postanowiła się porządnie wyspać.
Poranek przywitał ją szarością i deszczem. Naciągnęła kołdrę na głowę, odwróciła się
na drugi bok i spała dalej. Po dwunastej stwierdziła jednak, że zjadłaby coś i wysunęła leniwie
nogi na podłogę. Usiadła i stwierdziła, że zewnętrze nadal nie zachęca do konfrontacji. Zrobiła
sobie kakao i zaczęła układać w głowie tekst na rozmowę kwalifikacyjną. Nie bardzo jej szło
myślenie, włączyła więc telewizor. Wiadomości nie były zbyt optymistyczne, przejrzała szybko
kanały, znów trafiła na informacje. Tym razem zatrzymała się na dłużej. Kolejne spotkania
i zaproszenia na kolejne parady niepodległościowe. Parę zwalonych drzew, spalony dom, ileś
osób zginęło w wypadkach. Nic nowego – pomyślała. Ubrała się i postanowiła jednak przejść
się do sklepu, chociażby po świeże mleko i nową porcję dawno zjedzonych ciastek. Wiatr
owinął szybko jej ciało. Walczyła z nim kilka minut. Na szczęście do marketu nie miała daleko.
Wzięła koszyk i leniwie zaczęła buszować między półkami.
- A słyszała pani o Roszkowskich? – doszło do jej uszu z drugiego rzędu.
- Nie, kochaniutka – ja to telewizorni dawno nie włączałam – odpowiadał inny głos.
- Przyszedł do nich wczoraj jakiś dziwnie ubrany mężczyzna i powiedział, że to jego
kamienica. Wezwali policję i nic się nie wyklarowało. Zabrali go, ale ponoć miał papiery
wyglądające jak prawdziwe.
- A ona to nie na Alejach Marcinkowskiego mieszka?
- Ano mieszka.
Stojąca przed płatkami kukurydzianymi Ewa zamarła. Przecież była tam dwa dni temu
i rysowała mężczyznę z papierem w ręce przed drzwiami. Dokończyła zakupy i wróciła prosto
do domu. Odstawiła dobroci w kuchni i włączyła komputer. Postanowiła sprawdzić, co stało
się u zasłyszanych Roszkowskich. „Historia ożywa” – taki tytuł widniał nad artykułem
o dziwnym spotkaniu. Ewa zaczęła przeglądać informacje z ostatnich dni. Pojawiały się kolejne
linki dotyczące różnych zjawisk przyrody, obiektów architektonicznych i kolejnych
„przybyszy” z przeszłości. I nie, nie były to relacje z trwających już od miesiąca przygotowań
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do hucznych obchodów stulecia Powstania Wielkopolskiego. „Historia ożywa”, „Przybysze
z przeszłości”, „Paderewski jak żywy”- to tylko nieliczne podpisy pod znalezionymi zdjęciami.
To były te same postacie, które wcześniej rysowała. Wtedy w oczach dziewczyny pojawił się
strach. Zaczęła gorączkowo wpisywać w wyszukiwarce kolejne hasła. Nerwowo przeglądała
strony, szukając informacji o zjawiających się postaciach, zmieniających się budynkach.
Zamknęła oczy. Myśli w jej głowie krążyły z prędkością światła. Może to przypadek. Zbieg
okoliczności. Pomyślała, że sprawdzi miejsca ze swoich wcześniejszych rysunków. Odnalazła
współczesne zdjęcia budynków, które dawno zostały zburzone, dziś już nieistniejących, lata
temu zapomnianych. Stały i zachwycały swą pięknością. Ewa chodziła smętna cały wieczór.
Na parapecie usiadł wróbelek. Chodził dostojnie z jednej strony na drugą. Wydawał się
nieustraszonym ptakiem. Nic go nie płoszyło. Ewa spoglądała na niego, uśmiechając się.
Minęły dwa dni i nie było żadnych niepokojących informacji. Zdążyła nawet zanieść teczkę
rekrutacyjną na ASP i chwilę odpocząć od trzymania pasteli. Wróbelek spoglądał na nią
zaciekawiony. Ewa wstała chyba trochę zbyt gwałtownie. Spłoszony odfrunął, ale szybko
powrócił. - Ciekawe, kim jesteś? – pomyślała Ewa. - Taki mały, a taki odważny. Chwyciła
ołówek, już chciała rysować i zawahała się. Czuła potrzebę, a jednocześnie lęk. Podparła głowę
dłońmi i z sentymentem patrzyła na ptaszka. Odleciał. Ewa wstała i powoli poszła do drugiego
pokoju. Włączyła poranne wiadomości. Kubek z herbatą, który trzymała, wypadł jej z dłoni. W
radiu rozbrzmiewały słowa: Dziś nad ranem wjechał do Poznania Paderewski, nie wiemy, jak
to możliwe, ale znów z nami jest. Sytuacja historyczna jest inna, niemniej jednak przyjechał,
chce pomóc. Władze sprawdziły autentyczność dokumentów, wszystko się zgadza. Historia
ożywa. Miejmy nadzieję, że mistrz przyjechał dać koncert, że nie będzie potrzeby nowych walk
o niepodległość. Ewa usiadła na podłodze. Dwa dni, minęły dwa dni. Każda „nowa” osoba
z jej rysunków zjawiała się po dwóch dniach, każdy budynek zmieniał się po dwóch dniach.
Ewa usiadła i nie wiedziała, co zrobić. Siedziała i płakała. Wiedziała, że nie może już nic
narysować. Wiedziała, a jednocześnie czuła nieodpartą potrzebę rysowania. Łzy płynęły po jej
młodych, smutnych policzkach. W głowie dudniły słowa: historia ożywa, historia ożywa,
historia ożywa... ile jeszcze będzie nowych starych rzeczy i osób? Chwyciła arkusz papieru,
zamknęła oczy i nie mogła rysować. Łzy stopniowo wysychały, a Ewa była coraz spokojniejsza.
Odwróciła kartkę i szybko podpisała ją: Spotkanie rocznicowe.
Popołudnie i wieczór spędziła na porządkowaniu swoich rzeczy. Porozmawiała z matką,
zadzwoniła do znajomych. Wiedziała, że nie może im niczego powiedzieć, nie uwierzyliby jej.
Musiała wyprostować historię.
Dwa dni później zapukała do drzwi pokoju w hotelu Royal. - Dzień dobry – powiedziała.
- Czy nie dziwi pana świat za oknem? Paderewski milczał. Ewa długo opowiadała o tym, co się

Ośmiornica kwiecień 2018
wydarzyło, po czym usiadła, wyjęła ołówki i zaczęła rysować współczesność. Pijąc herbatę
i rysując, słuchała opowieści o trudnych czasach powstania. Po paru godzinach pożegnała się
i wróciła do domu.
Usiadła więc w fotelu, czekała na teraźniejszość, choć nie wiedziała, czy właśnie tego
chce.
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Tekst (który miał być recenzją) o powstaniu przedstawienia
bożonarodzeniowego (które miało być jasełkami).
Zawiłość tytułu to nie przypadek. Jest nawiązaniem do
procesu twórczego, który był równie skomplikowany
i pokręcony. Na łamach “Ośmiornicy” mam zamiar
przybliżyć szanownemu czytelnikowi proces
powstania przedstawienia bożonarodzeniowego
i tytułu mojego artykułu.
O tym, że to nasza klasa, 2e, ma za zadanie
przygotować jasełka, dowiedzieliśmy się już na
początku roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro
do grudnia jeszcze szmat czasu? No właśnie… chyba
każdy uczeń wie, jak kończy się przekładnie
obowiązków.
No dobrze, trochę przesadziłam, bo za myślenie nad
tematem zabraliśmy się odpowiednio wcześnie…
I już na samym początku odrzuciliśmy standard narodziny Jezusa i drogę Maryi i Józefa do Betlejem.
I to właśnie objaśnienie jednej z zawiłości tytułu zamiast zwykłych jasełek zdecydowaliśmy się na coś
innego, co poprawnie nazywa się przedstawieniem
bożonarodzeniowym. Wracając do meritum, w trakcie pierwszej lekcji padło kilka pomysłów,
w trakcie innej - jeszcze kilka, a potem sprawa na chwilę ucichła. Temat powrócił w wielkim
stylu, ponieważ okazało się, że mamy tyle wersji
przedstawienia, ile osób w klasie. O pomoc
poprosiliśmy polonistkę - Panią profesor H. PosadzyTomczak oraz oczywiście mogliśmy liczyć na wsparcie
naszej wychowawczyni - Pani profesor A. BronzWójcik, tyle że i One do końca nie wiedziały, jaki mamy
pomysł.
W tym momencie odezwał się w nas uczniowski
instynkt i postanowiliśmy to odłożyć na później.
Pewnej nocy w mojej głowie pojawiła się jeszcze inna
koncepcja przedstawienia. Spotkała się z entuzjazmem
klasy, a że czas uciekał, grupa wybrańców zabrała się za
pisanie scenariusza. Praca nie była łatwa, ponieważ
doszło do starcia najróżniejszych pomysłów, no i trzeba
było wkomponować do całości świąteczne utwory.
Owoc naszej pracy przedstawiliśmy na poniedziałkowej
lekcji polskiego. I wtedy okazało się, że zapomnieliśmy
o jednej istotnej kwestii - poinformowaniu polonistki
o wprowadzonych zmianach… Jednak Pani profesor dostrzegła większy problem - nasz
scenariusz był… raczej słaby. “Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie” chciałoby się rzec, przekraczając próg klasy na kolejną lekcję polskiego. Ale tym razem nam
się upiekło. Pani profesor przyszła z kolejną propozycją - przygotujemy przedstawienie na
podstawie “Betlejem polskiego” Lucjana Rydla, z wykorzystaniem muzycznych zdolności
osób z naszej klasy, szkolnego chóru i rodzynka z klasy 2c.
W końcu zaczęliśmy próby! Oj, było ciężko… Czasu, jak wspomniałam, było coraz mniej
(myślenie okazało się całkiem czasochłonnym procesem), a niektóre aktorskie diamenty
potrzebowały lekkiego szlifu. Zostawanie po lekcjach, nawet kilka godzin, ciągłe zwolnienia
z wf-u i religii, to była cena za przygotowanie przedstawienia. Znalazły się jednostki
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buntownicze, które robiły sobie wagary od prób, ale dyscyplina to drugie imię naszej polonistki,
zatem delikwenci zostali szybko przywołani do porządku. Również nauka 5 linijek tekstu
wiązała się, dla niektórych, z kolejnymi wyrzeczeniami. Stresu dostarczyła nam też
(nie)dostępność auli. Dopiero kilka dni przed występem udało się zrobić próbę na scenie
w pełnym składzie, wraz z chórem. Próby czasem były burzliwe, czasem opuszczała nas
nadzieja, a na jednej dopadła nas nawet głupawka (Pani profesor tego dnia akurat nie było do
śmiechu…). Droga do zdobycia jednego ze strojów - sutanny - też nie była prosta. w końcu
nadszedł dzień premiery. I co? I według nas wyszło świetnie! Chór i nasza, mała, klasowa
orkiestra brzmiały wspaniale, aktorzy zagrali jak w prawdziwym teatrze, a najważniejsze jest
to, że dobrze się bawiliśmy. Z opinii, jakie słyszałam, wynikało, że cała uroczystość była trochę
przydługa, ale poza tym - same pozytywne oceny. A nasza klasa zyskała bardzo zabawną
i zawiłą historię do wspominania i kolejne wspólne zdjęcie - w dość niecodziennych strojach.
Nie da się ocenić roli naszych opiekunek w całej opowieści, ale mam nadzieję, że „dziękuję”,
prosto z serca, wystarczy.
W naszej gazetce najczęściej pojawiają się recenzje przedstawień, i to było pierwotne
zlecenie. Ale jak mogłabym obiektywnie ocenić przedstawienie, w którym sama grałam
i w które włożyłam tyle pracy? Mam nadzieję, że i taka forma przypadnie naszym czytelnikom
do gustu, bo prawda jest taka, że to, co widzimy na scenie, to tylko rąbek długiego i zawiłego
“życia sztuki”.
Gabriela Filip 2E
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Koncert kolęd u Rocha
13 stycznia w kościele św. Rocha, tuż przed rozpoczęciem wyjątkowo w tym roku późnych
ferii, odbyło się ostatnie ósemkowe wydarzenie bożonarodzeniowe koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu naszego szkolnego chóru pod dyrekcją nieocenionej Pani Kingi Waszak. Liczna
publika, mimo szczególnie paskudnej w to niedzielne popołudnie pogody, wiedziała, że warto
przyjść. Mistrzostwo wykonania i charakter utworów wzbudziły aplauz i pozwoliły jeszcze
trwać w świątecznym, niepowtarzalnym nastroju.
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.Żegnaj, Judaszu”
1 lutego w ramach Artystycznego Saloniku odbył się
spektakl pt. „Żegnaj, Judaszu”, interpretacja słynnego dramatu
Ireneusza Iredyńskiego, w wykonaniu Koła Teatralnego
Proscenium z VIII LO. Wymagająca treść i niejednoznaczny
przekaz na pewno stanowiły dla aktorów nie lada wyzwanie,
lecz po tygodniach prób i przygotowań sprostali mu wręcz
znakomicie.
Rolę scenografii w tym przedstawieniu pełniły tylko
i wyłącznie sprzęty sportowe. Z tego też powodu spektakl
odbył się w sali gimnastycznej z lustrami, co moim zdaniem
bardzo korzystnie wpłynęło na odbiór sztuki, gdyż burzyło
barierę między sceną a widownią i pozwalało odbiorcom
obserwować wydarzenia tak, jakby znajdowali się osobiście
w miejscu akcji. Umiejętnie została również wykorzystana rola światła - na koniec każdej sceny
sala pogrążała się w ciemnościach, co dodawało sztuce dodatkowej dramatyczności,
a aktorom pozwalało na szybką zmianę ustawienia scenografii. Tak samo kończy się także
ostatnia scena dramatu - śmierć Judasza.
Kwintesencją sukcesu tego przedstawienia była jednak doborowa obsada: Maurycy
Pietrzak w roli tytułowego Judasza - postać
symboliczna i refleksyjna, zagrana znakomicie,
przedstawiona
w sposób
autentyczny
i nieprzerysowany; Marta Cieślak jako Młodziutka
Blada - bardzo wymagająca, ale udana rola, jej
krzyk zostanie w pamięci widzów jeszcze na
długo; Szymon Kuna w roli Jana - niezwykle
trudna postać, szczególnie dla debiutującego
aktora, ale Szymon zdawał się nie mieć z nią
najmniejszych trudności; Maciej Misiak jako Piotr - tak jak Maurycy, ma już niemałe
doświadczenie sceniczne, a ta rola była kolejnym dowodem jego talentu; oraz Mikołaj
Cankudis jako komisarz - jego rola była trudna nie tylko pod względem ilości tekstu do
zapamiętania, ale również w kwestii dobrej komunikacji z odbiorcami podczas licznych
monologów, co jak najbardziej mu się powiodło, gdyż emocje były widoczne, a przekaz
klarowny.
Różnorodność dynamiki akcji nie pozwalała się znudzić i cały czas skupiała uwagę widzów.
Za największy sukces aktorów uważam jednak umiejętne przedstawienie refleksyjnego
charakteru tego utworu. Nie było na widowni osoby, której ta sztuka by nie poruszyła. Dlatego
w imieniu wszystkich widzów pragnę podziękować całemu zespołowi Proscenium, aktorom
i wspaniałej Pani reżyser - prof. Anecie Cierechowicz, za trud, jaki wkładają
w przygotowania i za czas, jaki temu poświęcają. Już czekam niecierpliwie na kolejną sztukę
w ich wykonaniu!
Katarzyna Kubiak
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,,Młodość przemawia’’
12 lutego przedstawiciele naszej szkoły wybrali się na
warsztaty połączone z projekcją filmu ,,W imię ich matek
– historia Ireny Sandlerowej” oraz debatą oksfordzką do
Zespołu Szkół Budownictwa nr 1. Wydarzenie było
prowadzone przez Liderki Filmoteki Szkolnej – panią
Ewelinę Walag i Katarzynę Czubińską. To właśnie im
zawdzięczać można panującą podczas warsztatów
atmosferę.
Na wstępie uczestnikom została objaśniona istota całego
przedsięwzięcia. W szybki oraz przystępny sposób
wytłumaczono, czym jest dokument, przybliżono realia
wojennego getta, opowiedziano o działaczach społecznych
z czasów II wojny. Prowadzące pozwalały, aby uczniowie
sami dochodzili do pewnych wniosków, zadając pytania
i utrzymując wprowadzenie w tonie dialogu między
uczniem a uczącym.
Następnie wyświetlono film i w całej sali nastała cisza.
Historia o wstrząsających losach niewinnych ludzi
i bohaterach występujących przed szereg, by ratować innych poruszyła nie jedną osobę. Widzom
wręczono karty pracy, by mogli notować informacje przydatne do formułowania argumentów
w późniejszej debacie, co - jak się okazało - było znaczną pomocą. Po raz kolejny organizatorki znalazły
sposób na skupienie uczniowskiej uwagi.
Zdecydowanie najciekawszym elementem programu była sama debata rozstrzygająca, czy teza
,,Supremacja zła nad dobrem od wieków kształtuje losy świata” jest zgodna z prawdą. Przygotowania
do debaty były bardzo burzliwe, 70 młodych ludzi miało wspólnymi siłami opracować mocne
argumenty, by przedstawić je osobom, które na co dzień mają niepodważalną rację – nauczycielom.
Praca odbywała się w 10 mniejszych zespołach, z których później wydelegowano po jednym
przedstawicielu. Każdy argument został przez organizatorki wysłuchany przed oficjalną prezentacją, ale
już wtedy uczniowie przekonali się, jak trudno jest wystąpić przed tłumem rówieśników i wyrazić swoją
opinię, ubierając ją w zrozumiały ciąg zdań. Na szczęście panie Ewelina Walag i Katarzyna Czubińska
stale oferowały swoją pomoc. Ostateczna bitwa na słowa została przeprowadzona w oficjalnym oraz
profesjonalnym stylu. Doświadczenie w przemawianiu drużyny nauczycielskiej okazało się dla
nastolatków nie do przeskoczenia. Można było dostrzec, że większość uczniów zabierających głos była
zdenerwowana, mimo to radzili sobie doskonale w ogniu kontrargumentów.
Debata jest świetnym sposobem, by nauczyć się, jak logicznie i poprawnie przedstawić swoją opinię
w określonym temacie. Chociaż na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, większość z nas
paradoksalnie używa słów, nie umiejąc mówić, lecz nikt się tym raczej nie martwi, bo mamy też
tendencję, by się słuchać i nie słyszeć. Warsztaty nie miały na celu nauczyć, jak pięknie i przekonująco
mówić, ale z pewnością stanowiły punkt wyjściowy dla zainteresowania tą kwestią uczestników.
Antonina Fornalik 1F

Sendlerowa i supremacja zła – w debacie
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12
lutego
w
Zespole
Szkół
Budownictwa
przy
ul.
Rybaki
w Poznaniu
odbyła
się
debata
oksfordzka, której tematem była teza :
“Supremacja zła nad dobrem od wieków
kształtuje świat”. Dyskusję poprzedzała
projekcja dokumentu filmowego pt.
Mary Skinner „W imię ich matek.
Historia Ireny Sendlerowej".
Obejrzenie tego poruszającego, zdaniem
wielu, dokumentu traktującego o życiu
Ireny Sendler oraz jej pracy przy
ratowaniu dzieci żydowskich podczas drugiej wojny światowej wywołało na wielu
uczestnikach duże wrażenie. Film był poruszający, ukazywał bowiem jedne z najbardziej
brutalnych wydarzeń tamtych czasów. Trudne oraz niezrozumiałe kwestie związane ze
specyfiką drugiej wojny światowej pojawiające się w dokumencie zostały szybko i przystępnie
wytłumaczone przez osoby prowadzące warsztaty.
Czas spędzony w Zespole Szkół Budownictwa był okazją do współpracy z ludźmi mającymi
doświadczenie w debatowaniu. Na czas przygotowań do debaty wszyscy uczestnicy zostali
podzieleni na kilka grup, razem wymyślaliśmy argumenty, które potem miały być użyte
w czasie debaty. Ciekawe jest to, że nauczyciele tak samo jak uczniowie przygotowywali się
do debaty, a nie pełnili tylko funkcji biernych obserwatorów. Uczestnicy mieli okazję uczyć się
od prowadzących w miłej i radosnej atmosferze. Wszyscy otrzymali materiały, z których mogli
korzystać w przygotowywaniu argumentów. Stosunkowo krótki czas na to poświęcony uczył
współpracy w grupach oraz precyzyjnego wyrażania swojej opinii. Jak się okazało, jasne
formułowanie argumentów do wykorzystania w dyskusji nie jest łatwe. Ogromną pomocą
okazały się wiedza, cierpliwość i chęć pomocy prowadzących. Mimo że w zajęciach
uczestniczyło wiele osób, wszyscy mieli okazję wypowiedzieć się na ten, choć trudny, to bardzo
interesujący temat. Nikt nie był z dyskusji wykluczony.
Zwieńczeniem przygotowań była debata pomiędzy uczniami a nauczycielami, w której
wykorzystane zostały argumenty przygotowanie wcześniej. Debata ta zmuszała do myślenia
oraz zachęcała do posiadania własnego zdania i wyrażania go w uprzejmy sposób.
Uczestnictwo w tych warsztatach było niewątpliwie wartościowym doświadczeniem, które
zapewne zaowocuje w przyszłości.
Aleksandra Zielińska 1E
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Debata „Język i demokracja”
20 lutego 2019 r. w ramach
Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego w Centrum Kultury
ZAMEK w Poznaniu odbyła się
debata „Język i demokracja”, na
którą klasy 2e oraz klasa 1B pod
opieką Pani prof. Hanny Posadzy –
Tomczak oraz Pana prof. Henryka
Józefowskiego miały zaszczyt
pójść.
Temat
tegorocznego
spotkania został wybrany przez
Prezydium Rady Języka Polskiego
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Został on uznany nie tylko za pasjonujący, ale przede
wszystkim bardzo ważny w obecnych czasach. Wydarzenie zorganizowane przez Radę Języka
Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Prezydenta Stołecznego Miasta Poznania
oraz Centrum Kultury ZAMEK trzeci rok z rzędu przyciągnęło tłumy. Uczestniczyli w nim
znani naukowcy, dziennikarze i przedsiębiorcy, mianowicie:









prof. Jerzy Bralczyk (moderator debaty) – wiceprzewodniczący Rady Języka
Polskiego przy Prezydium PAN,
prof. Przemysław Czapliński - historyk literatury polskiej i europejskiej XX
i XXI wieku, współtwórca Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań),
ks. prof. Wiesław Przyczyna – dyrektor Instytutu Liturgicznego i kierownik
Katedry Komunikacji Religijnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie,
dr hab. Katarzyna Kłosińska - sekretarz naukowy Rady Języka Polskiego
przy Prezydium PAN,
prof. Andrzej Blikle – członek Europejskiej Akademii Nauk, i Rady Języka
Polskiego, członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa
Informatycznego…,
Jacek Żakowski – komentator „Polityki”, „Gazety Wyborczej” i „Wirtualnej
Polski", kierownik Katedry Dziennikarstwa w Collegium Civitas.

Debatę rozpoczął prof. Andrzej Markowski - przewodniczący Rady Języka Polskiego
przy Prezydium PAN, a następnie przemówił Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak,
który podkreślił, że język jedności i solidarności stopniowo zmienia się w mowę nienawiści.
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Już od pierwszych słów zaproszonych gości
można było poczuć wysoką klasę niezwykle
ciekawych wypowiedzi. Zostały poruszone
takie problemy naukowe jak: działanie
słowem, odpowiedzialność za słowo,
wysokie i niskie odmiany języka, edukacja
językowa
czy
język
jednostkowy
a wspólnotowy. Przez bardzo długi czas
paneliści próbowali odpowiedzieć na
pytanie: „czy język jest demokratyczny”?
Wydarzenie trwało około 2 godziny
i wielu (w tym także mnie) sprowokowało do myślenia na temat języka, którym na co dzień się
posługujemy. Myślę, że uczestnictwo w takich debatach jest niezwykle ważne dla
kształtowania postaw i charakteru młodych ludzi – tych, którzy w przyszłości jako dorośli będą
niezwykle odpowiedzialni za to, co i przede wszystkim, w jaki sposób mówią. Starajmy się
czerpać od najlepszych, bo to z pewnością będzie miało znaczący wpływ na nasze postrzeganie
świata, ale też na to, jak świat postrzega nas!
Aleksandra Oto kl. 2E
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„4min4life” – projekt Zwolnionych!
Pod koniec stycznia ruszyły warsztaty w ramach projektu społecznego „4min4life”
realizowanego w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Uczniowie klasy 1B postawili sobie
jeden cel – szerzyć świadomość i edukować młodzież w wieku szkolnym w zakresie pierwszej
pomocy. Jak powstała nazwa ich projektu? Cztery minuty to w ratownictwie tzw. „złote
minuty” decydujące o życiu człowieka. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy ekipie
projektowej udało się przeszkolić ponad pół tysiąca wychowanków szkół z całej Wielkopolski!
Ich warsztaty odbyły się również na lekcjach EDB w klasach pierwszych w naszej szkole.
Ósemkowicze mieli okazję sprawdzić się podczas tzw. „pozoracji”, wystawiając swoją wiedzę
i nabyte umiejętności na próbę. To jednak nie koniec przedsięwzięć grupy! 22 marca odbył się
finał podsumowujący ich wielomiesięczną pracę. We współpracy z Policją, MPK i Fundacją
Santander dziewczyny przeprowadziły Tramwajadę – ogólnopoznańskie wydarzenie
polegające na przemieszczaniu się specjalnie do tego celu wynajętym tramwajem i wręczaniu
ulotek na temat użycia defibrylatorów. W myśl zasady, że teoria zawsze idzie w parze
z praktyką na przystanku Gwarna został zorganizowany pokaz pierwszej pomocy. Przechodnie
pod czujnym okiem specjalistów mieli okazję sprawdzić się w wykonywaniu RKO, układaniu
w pozycji bocznej czy też obsłudze defibrylatora. Grupie projektowej serdecznie gratulujemy
osiągnięć i życzymy sukcesów w dalszej działalności!
Agnieszka Mańke 1B
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HUMOR Z LEKCJI, CZYLI PRZEPIS NA DOBRĄ ROZPRAWKĘ
PANI PROFESOR H. POSADZY
1. Werter i Albert nie są, nie byli i nigdy nie będą przyjaciółmi!
2. Fatum zawsze u was wisi, ale w drugiej klasie zamiast wiszącego fatum
napotkać można zwrot w stylu - „on podążał za”.
3. Nie wolno pouczać! Odpimpajcie się od słów „my” i „nas”! Gdzie wy,
a gdzie Mickiewicz! Załóżcie sobie pamiętniki i tam piszcie swoje
przemyślenia.
4. Po 15. cytacie ze „Słownika motywów literackich” w waszych
wypracowaniach mdli mnie.
5. Sędzia Soplica to stara konserwa.
6. Przestańcie traktować czarownice z Makbeta jako coś żywego. Bo
inaczej was pokroję w plasterki i posolę!
7. Nie róbcie sobie jaj z tych „Dziadów”, bo to poważna sprawa.
8. Według was to wygląda tak: Biedny, biedny Makbet, to te krowy
czarownice go tak załatwiły i oczywiście jego psychiczna ukochana.
9. Ciągle serwujecie mi ten sam zestaw. Fragment utworu (bo musi być),
wjeżdża Makbet, a potem Dedal z Ikarem! Tego ostatniego już totalnie
nie rozumiem, bo z czym niby zderza się ten Ikar?
*na co uczeń odpowiada*
- Z wodą się zderza.
10. Proszę nie gdybać i trzymać się faktów.
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