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  WYDANIE WAKACYJNE 
 

 

 
 

Powiedz, proszę! Powiedz tato, 

po czym można poznać lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?  

Po prostu: 

Po słodkich malinach;  

Po bitej śmietanie z truskawkami;  

Po kompocie z wiśniami;  

Po życie, które na polach dojrzewa; 

Po letnich ulewach; 

Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 

Po boćkach uczących się latać; 

Po ogrodach tonących w kwiatach;  

Po świerszczach koncertujących na łące;  

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 

Po zapachu skoszonej trawy i róż; 

I... już!  
 B. Szelągowska „Tato, czy już lato?” 
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O czym należy pamiętać podczas wakacyjnych podróży? 
 

1. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych, zawsze pod opieką ratowników, rodziców. 
2. Nigdy nie kąp się w stawach i gliniankach, nawet jeśli wydają się płytkie. 
3. Nigdy nie skacz do nieznanej wody. Taki skok może zakończyć się śmiercią lub kalectwem. 
4. Nigdy nie wbiegaj do wody i nie zanurzaj się gwałtownie. Stopniowo ochładzaj ciało. 
5. Zawsze idź lewym poboczem szosy. Miej elementy odblaskowe, dzięki którym będziesz 

widoczny z daleka. 
6. W lesie nie krzycz, nie śmieć, nie pal ognisk. Pamiętaj, że las to dom różnych zwierząt, a ty jesteś 

w tym domu tylko gościem. 
7. Jeśli spotkasz w lesie dzikie zwierzę, które nie ucieka na twój widok, zachowaj ostrożność. Nie 

podchodź, bo zwierzę może być wściekłe. Jeśli spotkasz w lesie małe leśne zwierzątko, nie 

dotykaj go i nie wynoś z lasu. Jego mama jest gdzieś blisko, może szuka pożywienia.  
8. Jeśli znajdziesz niewypał, nie dotykaj go i nie przenoś. Natychmiast zawiadom policję, straż 

pożarną lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.  
9. W górach wędruj tylko po wyznaczonych szlakach. Nigdy nie chodź na skróty. Przed wyjściem 

sprawdź prognozę pogody.  Ubierz się na cebulkę, włóż buty przeznaczone do górskiej turystyki. 

Weź czekoladę i butelkę wody mineralnej. Zostaw informację, gdzie idziesz i kiedy wrócisz. 
10. Noś ze sobą niezbędne dokumenty, pieniądze i mapy. Pamiętaj numery alarmowe.  

 
***  

Zagadka pani Izy 
 

 Państwo Dalecy z dziećmi wybrali się na wakacje. Po drodze dodawali napotkane liczby. Kiedy 

dojechali na miejsce, suma liczb wynosiła 100. Czy rodzina państwa Dalekich wybrała się do lasu, czy 

nad morze?  
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Arcydzieła malarstwa 
 

Tycjan, właściwie Tiziano Vecellio, już za życia 

był uznawany za jednego z najwybitniejszych 

malarzy. Jego obrazy cieszyły się ogromną 

popularnością. Wywarły ogromny wpływ na kolejne 

pokolenia artystów (Tintoretta, Rubensa). Jego 

arcydzieła cechuje wspaniała, nasycona światłem 

kolorystyka, rozmach, ekspresja oraz wielka swoboda 

pędzla. W ciągu długiego życia zrewolucjonizował 

technikę malarstwa olejnego. 

Malowidło Wniebowzięcie jest przykładem w pełni dojrzałego stylu 

Tycjana. Matka Boża wznoszona jest na chmurze ku niebu w otoczeniu 

aniołów. Wokół niej bije złoty blask, a jej wzrok skierowany jest ku górze 

i spotyka się ze wzrokiem Boga Ojca. W niebie archanioł Michał przynosi 

koronę dla Maryi. Na dole apostołowie zostali przedstawieni w ruchu, 

swoimi gestami wyrażają zdumienie i przestrach z powodu obserwowanej 

sceny. 

Malarz zachował tradycyjny trójstopniowy podział na ziemię, niebo 

i królestwo niebieskie. Strefy łączy w spójną całość postać Maryi, kontakt 

wzrokowy wszystkich bohaterów i intensywnie czerwona barwa szat postaci. Cała kompozycja oparta 

została na trójkącie. Wniebowzięcie,  choć dzisiaj uznawane jest za arcydzieło, początkowo spotkało się 

z niechęcią zamawiających.  

Obrazy malarzy włoskich, gdzie widoczny jest wpływ szkoły weneckiej 

i twórczości Tycjana, można oglądać na wystawie Brescia. Renesans na północy 

Włoch w Muzeum Narodowym w Warszawie do 28 sierpnia 2016 r. Na ekspozycji 

zaprezentowano 50 dzieł z kolekcji Pinakoteki Tosia Martinenga w Brescii, 

z Akademii Carrara w Bergamo oraz najcenniejsze eksponaty z polskich zbiorów.  

Atrakcją wystawy jest obraz Chrystus błogosławiący Rafaela i przypisywana jego 

warsztatowi Madonna z Dzieciątkiem.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 
 

 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Jak co roku, wszyscy czekamy na wakacje. No może prawie wszyscy.  

Pola gotowa była przesunąć je w bliżej nieokreśloną przyszłość. Zapytacie 

dlaczego? Z powodu wyjazdu. Ale takiego na zawsze. Właśnie w wakacje 

miała opuścić na stałe ukochaną Warszawę i zamieszkać w Wiśniowej Górze. 

Podobno nie przesadza się starych drzew. Pola uważała, że młode także są 

pod ochroną. Bo jak to tak, zostawić dobrą szkołę, sąsiadów z bloku, 

ukochaną przyjaciółkę Kinię, tyle możliwości bywania tu i tam… Jechała 

i czuła się jak wygnaniec. Humoru nie poprawiała wielka radość rodziców ani 

wiecznie szczebiocące młodsze rodzeństwo – czteroletnie bliźniaki nazywane 

Groszkiem i Fasolką. Tata naukowiec cieszył się z możliwości wyhodowania 

jakiejś odmiany cud-fasoli. Mama dentystka z dużego gabinetu w domu. 

Bliźniaki z nieograniczonej wolności. A Pola? No cóż, nie bez powodu 

chłopak z sąsiedztwa pomagający w założeniu ogrodu nazwał ją Panną Foch. 

Jak długo można mieć muchy w nosie i obrażać się na cały świat? Na szczęście rozwój wydarzeń 

sprawia, że dziewczyna powoli akceptuje sytuację, w której się znalazła. Potrzebuje tylko trochę czasu. 

Czasu na zauważenie życzliwości sąsiadów, nowych koleżanek, a wreszcie Janka, który Pannę Foch 

uczyni bohaterką jednej ze swoich piosenek. 

Książka Barbary Kosmowskiej to opowieść o tym, że w każdej sytuacji można się odnaleźć. Nie 

warto spędzić życia na „strzelaniu focha”. Czasami wystarczy szerzej otworzyć oczy i zacząć się 

uśmiechać.  „Panna Foch” to także znakomita porcja humoru na nadchodzące wakacje. 
Opracowała Joanna Brandys 
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Szkolne aktualności 
 

W ramach projektu Ty też potrafisz – 

techniki rękodzieła artystycznego inspiracją 

twórczych działań uczniów-pacjentów 
6 czerwca 2016 r. nasi uczniowie mogli 

zapoznać się z różnymi tajnikami techniki 

malowania na szkle. Na 

początku spotkania 

dzieci obejrzały film o 

polskim folklorze 

prezentujący warsztat artysty ludowego. Po projekcji 

uczestnicy zajęć z zapałem przystąpili do pracy. Powstało 

wiele wspaniałych obrazów (patrz obok).  

Dla osób, które nie mogły uczestniczyć 

w warsztatach w sali konferencyjnej, przeprowadzono 

kolejne zajęcia w świetlicy na oddziale okulistyki.  

Opracowała Iwona Kowalczyk 
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Dzień Przyjaciela w Wojskowym Instytucie Medycznym 
 

16 czerwca Klinikę Pediatrii, Nefrologii i Alergologii odwiedzili 

wolontariusze z Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecność tak wielu nowych 

osób w oddziale wzbudziła duże zainteresowanie przebywających w szpitalu 

małych pacjentów.  Dzieci, młodzież i ich opiekunowie zostali zaproszeni do 

świetlicy, gdzie zostali serdecznie powitani  przez wolontariuszy z BGK  

i nauczycieli szkoły szpitalnej. Goście przyjechali, by świętować razem z nami 

Dzień Przyjaciela. Przywieźli ze sobą różne materiały plastyczne oraz 

kolorowe koraliki i makarony.  Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego 

rozwiązywania krzyżówki i udziału w zabawach integracyjnych. Była też 

okazja do skorzystania z oferty różnych stoisk, m. in. malowania twarzy, wykonywania serc, żab i innych wzorów 

origami, robienia okolicznościowych kartek i biżuterii. Chętni mieli okazję pograć z wolontariuszami w gry 

towarzyskie i edukacyjne, w kąciku literackim mogli posłuchać bajek i wierszy, 

a w sportowym – zagrać w kręgle i rzutki. 

Na zakończenie spotkania wszystkich pacjentów spotkała jeszcze jedna 

niespodzianka – upominki ufundowane przez BGK. Odwiedziny wolontariuszy 

dostarczyły naszym pacjentom wiele radości, pozwoliły zapomnieć 

o dolegliwościach związanych z chorobą, badaniami i zabiegami medycznymi. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy wolontariuszom i wszystkim pracownikom 

BGK, dzięki którym odbyło się to spotkanie i obchody Dnia Przyjaciela. 
 

Opracowała Ewa Szostak  
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W gazetce wykorzystano:  

- wiersz B. Szelągowskiej „Tato, czy już lato?” 
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