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W PODKOWIE LEŚNEJ

Galeria
JAŚMINARIUM

To miejsce, w którym prezentujemy prace uczniów, nauczycieli a także
osób spoza szkoły.
Utworzenie galerii było pomysłem pani Beaty Wróblewskiej –
nauczycielki języka polskiego w naszym liceum.
W roku szkolnym 2010/11 po raz pierwszy P. Beata Wróblewska
zorganizowała wystawę zdjęć uczennicy II kl. - Jaśminy Samsel.
Od jej imienia galeria zyskała nazwę. Pierwsza wystawa zatytułowana
była „Niejasne”.

Przykładowe prace autorki:

Następna wystawa ,w tym samym roku ,to prezentacja
świetnych rysunków dwóch autorek: Małgorzaty Castelli
uczennicy III kl. i Agnieszki Pietrzykowskiej II kl.

Oto zdjęcia z wernisażu:

Rok szkolny 2011/12 to zmiana sali
wystawowej . W nowym miejscu
powstały trzy wystawy:
Pierwsza przygotowana została na wigilijne obchody w 2011/12 r. P. Beata
Wróblewska zgromadziła okolicznościowe kartki własnoręcznie wykonane głównie
przez dwoje autorów: Annę Ziembę – Michałowską (nauczycielka historii sztuki)
i Radosława Motrenko ( j. angielski).

To wstęp do wystawy:
Kartka okolicznościowa

Czas jakiś temu Anna Ziemba, historyk sztuki i nauczycielka wiedzy o kulturze w naszej
szkole, umieściła w gablotce na korytarzu kilka świątecznych kartek i podpisała „ ginąca
tradycja”. To mi uzmysłowiło, że moi rodzice wysyłają kilkadziesiąt kartek świątecznych,
a ja zadowalam się rozesłaniem sms-ów.
Jednocześnie przypomniałam sobie o kilku osobach, które w szczególny sposób celebrują
zwyczaj wysyłania bądź obdarowywania kartkami swoich przyjaciół. W ten sposób
narodził się pomysł wystawy poświęconej kartce okolicznościowej.
Pierwszą część wystawy stanowią prace Anny Ziemby, fantazyjne namalowane srebrem
lub zlotem postacie, które przysyłała z różnych okazji i różnych stron świata.
Drugą, najobszerniejszą, kartki autorstwa Radka Motrenki.
Trzecią stanowią bożonarodzeniowe kartki fotograficzne autorstwa różnych osób: Zosi
i Marysi Dzieduszyckich, Radka Motrenki, Einara Engebredsena.

O autorce :
Anna Ziemba-Michałowska, historyk sztuki, słucha muzyki ( często fado), uwielbia
teatr. Niedawno brała udział w awangardowym spektaklu”x-aparments”
przygotowanym przez znanego w Europie reżysera Krzysztofa Warlikowskiego.
Od wielu lat jest nauczycielem w naszym liceum.
Wspaniale pisze o sztuce. Ostatnio stara się opowiedzieć o obrazach ludziom
niewidomym. Jej podręcznik „Spotkania ze sztuką” został wybrany przez
tyflopedagogów do adaptacji na język braila.
Sama uprawia malarstwo olejne i rysunek. Mówi o sobie, że jest malarzem
eklektycznym.
Kocha psy, koty i inne stworzenia. Od kilku lat tworzy kolorowy ogród. Mozolnie znosi
różne rośliny,aby oswoić ponure otoczenie warszawskiego bloku, w którym
mieszka. Zachęca w ten sposób sąsiadów do podobnych działań. Dużą
przyjemność,Ani Ziembie, sprawia tradycyjna korespondencja, niestety zanikająca
w świecie opanowanym przez internet. Niedawno zwierzyła się,że na imieniny
dostaje coraz mniej kartek, zastępują je esemesy. Myślę,że z tego powodu sama
stara się podtrzymać ginącą tradycję. Od wielu lat wysyła znajomym wiadomości,
do których dołącza rysunki. Czasami są to szkice narysowane na marginesie
przesyłanej informacji, innym razem kunsztowne prace stanowiące ozdobę życzeń
świątecznych,imieninowych. Stworzyła rozpoznawalny styl. Delikatna kreska,
wyrafinowane wzory. Niektóre prace stanowią aluzje do cech charakterystycznych
dla adresata listu lub emocji, jakie towarzyszyły autorce.
Izabella Olędzka

Prace Anny Ziemby Michałowskiej

O autorze:
Radek Motrenko, polonista i anglista, przez wiele lat związany z naszym liceum,

wykonuje swoje kartki dla najbliższych – rodziny, podkowiańskich znajomych,
zaprzyjaźnionych uczniów. Każda kartka stanowi małe dzieło sztuki i przedstawia
jakąś historię. Nawiązuje nie tylko do okazji, także opowiada o adresacie czy
adresatach. I tak dla przyjaciół, z których jedno jest wegetarianinem, Radek
namalował z okazji Świąt Bożego Narodzenia „wegetariańską” choinkę-marchewkę.
Dla innych, którzy mieszkają w przeniesionej z gór drewnianej chałupie, stworzył
serię kartek osadzonych w realiach góralskich. Dla Beaty Majewskiej, nauczycielki
hiszpańskiego, wyrysował urodzinową kartkę w tonacji meksykańskiej. A żonie
z okazji rocznicy ślubu podarował kartkę żartobliwie pokazującą ich małżeńską
relację. Oto dwoje w łódce na bezkresnym morzu. Po jednej stronie siedzi niepewnie
mężczyzna, a naprzeciw wspaniała, potężna i dzika tygrysica . Humor, łagodny
i subtelny, jest zawsze obecny we wszystkich jego rysunkach.
Radek zawsze mówi o sobie, że jest człowiekiem prowincji. Lubi powolny rytm życia,
który sprzyja obserwacji świata i zadumie. Jest gotowy dać światu i bliskim ludziom
rzecz najcenniejszą – czas. W jego rysunkach widoczna jest, tak rzadka we
współczesnym świecie, uwaga i czułość.
Beata Wróblewska

Prace Radosława Motrenki
Kartki świąteczne Boże Narodzenie

Wielkanoc, Kartki okolicznościowe:
śluby, rocznice ślubów, imieniny

Magdalena Kok

Kolejna wystawa , to zdjęcia uczennicy klasy I Magdaleny Kok - zatytułowała ją :”
Każde z innej bajki”.
Magda ,z pomocą swoich koleżanek i kolegów, pięknie zaaranżowała wnętrze .
Wykorzystała sztalugi , część sali wyglądała jak ciemnia fotograficzna.
Oto zdjęcia z wernisażu:

Zakończenie roku
Na zakończenie roku 2011/12 P. Beata Wróblewska przygotowała wernisaż
zatytułowany: „Na marginesie lekcji”.
W programie do wystawy napisała:
„ … powstała (ona) z rysunków i zapisków robionych przez uczniów przede
wszystkim na lekcjach j. polskiego. Składają się na nią rysuneczki
i komentarze znalezione na marginesach, oddzielnych kartkach, na
ostatnich stronach zeszytów, kserokopiach z utworami literackimi.
Niekiedy stanowią one komentarze do tematów lekcji i lektur, czasami
inspiracja jest wyraźna, często są zapisem swobodnych wrażeń, niekiedy
świadectwem kompletnego braku zainteresowania tematem zajęć.
Są wśród zgromadzonych prac rzeczy przypadkowe i niewykończone oraz
przemyślane i wypracowane. Do takich należy chociażby komiks Agnieszki
Pietrzykowskiej zainspirowany „ Potulną” Fiodora Dostojewskiego, który
zaczął powstawać w czasie zajęć, a ukończony został w domu.
Ta wystawa jest wyrazem uwagi dla moich uczniów, o którą tak trudno jest
na co dzień( a szczególnie pod koniec roku) w relacjach nauczycieluczeń.”

Zdjęcia z wernisażu:

