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Zima wcale nie jest cicha. 

W zimie wiele głosów słychać: 

dzwonią dzwonki, trzeszczą sanie - 

to jest właśnie zimy granie. 

 

Mróz wygrywa groźnym palcem 

na klawiszach sopli walce. 

Wiatr za płotem gwiżdże, hula...  

Bęc, upadła śnieżna kula.   

                                                        

Pewnie dzieci grają w śnieżki. 

Szurr - ktoś zgarnia śnieg ze ścieżki. 

Dzwoniec gubi się w piosence, 

a my wyciągnijmy ręce 

i chwytajmy śnieg mięciutki -  

śnieżne gwiazdy, zimy nutki.  
 

Dorota Gellner „Zima” 
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Maksymilian Gierymski „Patrol powstańczy” 

 Nadeszły oczekiwane ferie zimowe.  

Pamiętaj! Ferie udane to ferie bezpieczne !!!  

Dlatego: 
1. Zjeżdżaj na sankach lub na nartach w miejscach położonych daleko od  jezdni! 

2. Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami! 

3. Do jazdy na nartach lub snowboardzie wybieraj łagodne, odpowiednie do swoich możliwości stoki. 

Kiedy zjeżdżasz na nartach, snowboardzie załóż ochronny kask. 

4. Jazdę na łyżwach trenuj  tylko na lodowisku! 

5. Nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, glinianki, kanały i rzeki, nawet jeśli mróz jest duży, a lód 

– jak Ci się wydaje – gruby ! 

6. Zawsze idź lewym poboczem szosy! Do ubrania i plecaka koniecznie przyczep światełko odblaskowe 

– po zmroku będziesz widoczny z daleka! 

7. Nie rzucaj w kolegów twardymi śnieżkami. Nigdy nie celuj w twarz!  

8. Dokarmiaj ptaki! Syp ziarno i okruchy chleba, przygotuj ptasie przysmaki, ale bez soli. 
 

 

Nie spędzaj ferii przed telewizorem i przed komputerem! 

Sięgnij czasem po ciekawą książkę,  

idź na spacer, do muzeum, 

do kina lub do teatru! 

 
 

*** 

155. rocznica  wybuchu  powstania styczniowego (1863-1864) 
 

W roku 1795 roku Polska straciła niepodległość. Polacy nigdy nie 

pogodzili się z utratą własnego państwa. Podejmowano liczne próby 

odzyskania niepodległości. Rozpoczął się okres powstań narodowych: 

powstanie listopadowe (1830) i  krakowskie (1846) kończą  się klęską. 

W roku 1863 naród polski szykuje się do kolejnego zrywu 

niepodległościowego.  Sytuacja w zaborze rosyjskim jest bardzo trudna. 

Mieszkańcy liczą na poprawę swojego bytu (wolność słowa i zgromadzeń, 

nadanie ziemi chłopom). Niestety, car Aleksander II jest sceptycznie 

nastawiony do reform. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była 

branka – czyli pobór do wojska rosyjskiego. W trakcie poboru do wojska 

wcielono młodych patriotów, którzy zamierzali brać udział w powstaniu 

i dlatego 22 stycznia 1683 Tymczasowy Rząd Narodowy wzywa naród do 

walki z caratem. Rozpoczyna się powstanie styczniowe. Powstanie ma 

charakter walki partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. 

Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których 

kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach i zesłanych na Syberię. 

Wielu ratowało się ucieczką 

z kraju. Przywódców powstania – 

Romualda Traugutta i księdza 

Stanisława Brzóskę – stracono. 

Wielu historyków zastanawia się nad sensem 

wybuchu powstania. Z militarnego punktu widzenia 

powstanie zakończyło się porażką. Wszystkie zrywy 

niepodległościowe utrwalały jednak pragnienie wolności 

i w ostateczności przyczyniły się do odzyskania 

niepodległości przez Polskę w roku 1918.  
 

Opracował Ireneusz Romańczuk 

Herb powstańczy symbolizujący 

złączenie trzech narodów 

Rzeczypospolitej: 

- Polski (Orzeł Biały), 

- Litwy (Pogoń), 

- Ukrainy (Michał Archanioł, 

herb Rusi Kijowskiej) 
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Na etapie. Sybiracy (1890) 

Śmierć na etapie (1891) 

Wigilia na Syberii (1892) 

Arcydzieła malarstwa 
 

W roku 2018 będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Z tej okazji w naszej rubryce poświęconej arcydziełom malarstwa 

będziemy prezentować twórczość związaną z walką Polaków o wolność ojczyzny. 

W tym numerze przybliżymy postać Jacka Malczewskiego, którego głównym źródłem 

inspiracji była polska literatura, sztuka, tradycja i folklor oryginalnie splecione 

z wątkami biblijnymi i mitologicznymi.  

Współczucie dla uczestników powstań narodowych zesłanych 

przez władze carskie na Syberię, sprawia, że bohaterami 

pierwszych malowanych przez młodego Malczewskiego dzieł są 

Sybiracy. Powstają sceny inspirowane poematem Juliusza 

Słowackiego Anhelli. Wątek patriotyczno-martyrologiczny 

przewija się przez cały okres twórczości malarza. Artysta ukazuje 

epizody z życia zesłańców – sceny odpoczynku podczas 

wyczerpujących marszów, chwile modlitewnego skupienia, 

momenty czuwania przy ciałach zmarłych towarzyszy (Niedziela 

w kopalni (1882), Na etapie  (1883),  Nocleg na etapie (1885), Na 

etapie. Sybiracy (1890), Sybiracy (1891), Śmierć na etapie (1891). 

Wąska gama kolorystyczna zdominowana przez brązy, szarości 

i zielenie współtworzy nostalgiczny ton scen, tłumnych, 

wycinkowo kadrowanych, udramatyzowanych przez światło. 

W niektórych kompozycjach przenikliwe spojrzenie realisty 

połączone jest z motywami religijnymi, a  trudna rzeczywistość 

zesłańczego losu zyskuje eschatologiczny wymiar. 

W Niedzieli w kopalni przedstawiona jest grupa dziewięciu 

powstańców, w tle skała przesłaniająca niemal cały horyzont. 

Zesłańcy przedstawieni są w różnych pozach, ale każdego z nich 

cechuje odrętwienie, apatia, spojrzenie bez punktu oparcia, każdy 

wpatrzony jest we własną pustkę, podkreśla to ich samotność.  

Najbardziej przejmującym obrazem, który ukazuje tragedie 

zesłania jest, powstały w 1892 r., obraz Wigilia na Syberii. 

Ukazuje kontrast pomiędzy pozornie spokojną sceną z życia a dramatem rozgrywającym się w sercu 

powstańców skazanych na rozłąkę z krajem i rodziną. Czarny chleb, puste talerze, kilka źdźbeł siana 

pod obrusem uzmysławiają ubóstwo tej wyjątkowej kolacji i silnie działają na wyobraźnię. Przy 

świątecznym stole, przy dymiącym samowarze przywodzącym na myśl domową atmosferę, zasiadła 

grupa mężczyzn. Malarz znakomicie przedstawia psychikę zesłańców, z których każdy na swój sposób 

przeżywa ten wyjątkowy dzień z dala od 

najbliższych i ojczyzny. Każdy z nich jest 

skupiony na własnym bólu, wspomnieniach 

o tym, co utracił. Widzimy ludzką rozpacz, 

samotność, ból i cierpienie. Atmosferę 

zwątpienia podkreśla ponura gama barw 

zdominowana przez brązy. Nastój obrazu 

buduje kontrast zimnego oświetlenia, 

padającego z okna, oraz ciepłego światła 

świecy. W 1980 r. Wigilia na Syberii 

zainspirowała Jacka Kaczmarskiego do 

napisania wiersza o tym samym tytule. 

Motyw tej sceny wykorzystał także Andrzej 

Wajda w filmie „Katyń”. 

Obrazy Jacka Malczewskiego poświęcone tematyce sybirskiej zajmują znaczące miejsce 

w kształtowaniu narodowej wizji historii. Stanisław Witkiewicz pisał, że z dzieł artysty emanuje: 

„bierne cierpienie, wiara w siłę zwycięską samego męczeństwa, szlachetna duma, rezygnacja, 

bezradność (…) i potęga myśli, która się przeciwstawia materialnej przemocy sił wrogich”. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

Niedziela w kopalni (1882) 
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*** 

21 i 22 stycznia to dwie bardzo ważne daty w kalendarzu. Trzeba o nich koniecznie 

pamiętać – to przecież Dzień Babci i Dzień Dziadka.   
 

W życiu dziecka babcie i dziadkowie są równie potrzebni i ważni jak rówieśnicy.

  

Za co wnuki kochają babcie i dziadków? Za dobroć, cierpliwość, 

zrozumienie, za to, że zawsze mają dla swych wnuków czas, za bajki czytane na 

dobranoc, za wspólne spacery, za szarlotkę i najlepszą na świecie zupę pomidorową, ale przede 

wszystkim za serce i bezgraniczną miłość. 

 

Wszystkim Babciom i Dziadkom 
najlepsze życzenia 

składają 
 

                                          kochające wnuki 
 

 

 

*** 
 

Biblioteka poleca… 
 

Drodzy czytelnicy! Przed nami ferie i podróże. Czy gotowi jesteście również na 

podróż literacką? Taką, która przeniesie Was w czasie? Jeżeli tak, to startujemy. Ale 

uwaga! Będziemy się cofać. Książki, których lekturę chcę Wam zaproponować, 

powstały w drugiej połowie XIX wieku. Napisała je autorka „Tajemniczego ogrodu”  

Frances Burnett. Są one doskonałym przykładem literatury familijnej, czyli takiej, 

której chętnie posłuchają i starsi i młodsi. „Mała księżniczka” i „Mały lord” to książki 

o dzieciach. Na dodatek o dzieciach, z którymi los nie obszedł się najłaskawiej. Każde 

z nich we wczesnym dzieciństwie straciło jednego z rodziców. Kiedy poznajemy Sarę 

Crewe (nazywaną małą księżniczką), widzimy rozpieszczaną przez ojca dziewczynkę, 

która ma wszystko o czym zamarzy. Ojciec umieszcza ją w szkole dla bogatych 

panienek, gdzie otoczona jest powszechnym szacunkiem. Do czasu, kiedy ojciec nie 

straci majątku i nie przypłaci tego życiem. Cedryk – bohater „Małego lorda” – w wieku 

kilku lat dowiaduje się, że jest dziedzicem wspaniałej fortuny. Musi jednak rozstać się 

z ukochaną matką, której nie zaakceptował jako synowej jego dziadek. Co łączy te 

dzieci? W bardzo młodym wieku muszą zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu. 

Mają dziecięcą ufność do świata i ludzi, która zjednuje im wielu przyjaciół i często 

wprawia w zakłopotanie dorosłych. Są przykładem na to, że dobro i uśmiech wracają do 

człowieka pod wieloma postaciami.  
 

Zachęcam do poznania losów Sary i Cedryka. Zachęcam do podróży w czasie (bez smartfonów 

i samochodów) i wspólnej rodzinnej lektury podczas wolnych od nauki dni. 
Opracowała Joanna Brandys 

 
 

*** 

Zagadka pani Izy 

Zosia umówiła się z Anią pod zegarem w parku. Zegar 

spieszy się 2 minuty. 5 minut temu wskazywał godzinę 

10
32

. Zosia ma się spotkać z Anią w parku o 10
40

. Ile czasu 

jej zostało? 
 

A. 3 minuty  B. 5 minut   C. 7 minut 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  
- wiersz D. Gellner  „Zima” 

- ilustracje ze stron: www.cyfrowe.mnw.art.pl,  www.pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_na_Syberii, www.pinakoteka.zascianek.pl/Malczewski_J 
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