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Jeszcze troszeczkę lata 

 i już – troszeczkę jesieni.  

Jeszcze zielenią się liście, 

lecz kilka już się czerwieni… 

 

Pożegnaliśmy bociany 

i w lesie jest coraz ciszej.  

Tylko leszczyna szeleści, 

bo rudy gość do niej przyszedł… 

 

Dojrzały sady, a pola 

w skibach zoranej ziemi. 

Jeszcze troszeczkę lata 

na powitanie jesieni… 
 

Ryszard Przymus „Jeszcze troszeczkę lata” 
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 Jesień to czas zmian w przyrodzie. W lasach i parkach liście drzew zmieniają 

kolor i spadają na ziemię. Zmiana barwy liści nie zachodzi jednakowo i 

jednocześnie u wszystkich drzew. Zdecydowana większość listków żółknie, są 

jednak i takie, które stają się czerwone. Kiedy słońca jest coraz mniej, znajdujący 

się w liściach chlorofil ulega rozkładowi, a rośliny wycofują wodę i cenne 

składniki odżywcze z liści do łodyg i korzeni. Zaczynają się ujawniać, ukryte 

wcześniej za zielenią, barwniki pomarańczowe  (karoteny) i żółte (ksantofile). 

 

 W świecie zwierząt jesienny okres to czas poświęcony na przygotowanie się do zimy, 

gromadzenie zapasów żywności, zmianę futerka na grubsze, przenoszenie się do ciepłych krajów. 

Niektóre gatunki zapadają w sen zimowy i w ten sposób mogą przetrwać zimę.   

 

 Jesień to dla ptaków także okres wielkiej migracji na zimowiska. Większość ptaków z naszych 

terenów odlatuje ale są też i takie, które przylatują do nas z zimnej północy np. jemiołuszki.  

Ptakami, które najczęściej możemy obserwować o tej porze roku, są: sikory, dzięcioły, 

grubodzioby, kosy, kwiczoły czy sójki. Intensywnie  teraz żerują, żeby zgromadzić zapasy tłuszczu, 

który będzie im potrzebny podczas zimowych chłodów.  

 
*** 

Kartka z kalendarza 
 

 

Maja bezbronna ojczyzna przyjmie cię najeźdźco 

a droga którą Jaś i Małgosia dreptali do szkoły 

nie rozstąpi się w przepaść 

Rzeki nazbyt leniwe nieskore do potopów 

rycerze śpiący w górach będą spali dalej 

więc łatwo wejdziesz nieproszony gościu 

(…) 

Moja bezbronna ojczyzna przyjmie ciebie najeźdźco 

i da ci sążeń ziemi pod wierzbą- i spokój 

by ci co po nas przyjdą uczyli się znowu 

najtrudniejszego kunsztu-odpuszczania win 
Zbigniew Herbert ,, 17 IX” 

 

17 września mija 82. rocznica zbrojnej napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W 1939 r.  

(a była to niedziela) o godz. 2.00 w nocy polski ambasador otrzymał od rządu radzieckiego notę 

dyplomatyczną. Pretekstem radzieckiej napaści na Polskę była konieczność ,,otoczenia opieką” ludności 

ukraińskiej i białoruskiej zamieszkującej wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. Dokonując tej agresji, 

Związek Radziecki złamał wszystkie zawarte wcześniej z Polską umowy. Armia Czerwona, o której 

propaganda sowiecka pisała, że ,,niesie szczęście, spokój i wolność ujarzmionemu człowieczeństwu”, 

przekroczyła granice polskie i zajęła ziemię wileńską, Podole, Wołyń. 

Wróg uderzył na Polskę z ogromną siłą - do walk skierowano 620 tysięcy żołnierzy radzieckich, 

4700 czołgów i 3300 samolotów, to jest prawie dwa razy więcej 

czołgów niż miał Wermacht 1 września i dwa razy tyle 

samolotów, ile miała Luftwaffe na froncie polskim.  

Na  ziemiach wschodnich bezprawnie przyłączonych do 

Rosji rozpoczęły się  prześladowania narodowościowe, masowe 

zbrodnie, powszechna deportacja ludności cywilnej, 

aresztowania  żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego.  

Londyński ,,Times” określił radziecką agresję jako 

,,pchnięcie Polski nożem w plecy”.                                                         
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Arcydzieła malarstwa 
 

 

Do 10 października 2021 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie 

możemy oglądać wystawę poświęconą twórczości Anny Bilińskiej-

Bohdanowicz – pierwszej polskiej artystki, która osiągnęła międzynarodową 

sławę.  Obdarzona wybitnym talentem, dzięki niezwykłej determinacji 

i świadomości swego artystycznego powołania, była pierwszą Polką, która 

uzyskała wykształcenie na akademickim poziomie. Artystka miała doskonale 

opanowane podstawy malarskiego warsztatu, a jej dorobek obejmujący 

portrety, martwe natury, sceny rodzajowe i pejzaże, malowane farbami 

olejnymi, akwarelą i pastelami był doceniany na światowych salonach. Duża 

część jej obrazów, zwłaszcza portretów, nadal pozostaje w kolekcjach 

prywatnych za granicą, niedostępnych szerszej publiczności. Tym bardziej 

cenna jest inicjatywa prezentacji twórczości artystki w Muzeum Narodowym. 

Międzynarodową sławę i doskonałe recenzje w prasie światowej 

przyniósł Bilińskiej Autoportret (prezentowany obok), nagrodzony złotym 

medalem na Salonie Paryskim w 1887 r. i srebrnym na Wystawie Światowej 

w Paryżu w 1889 r. Malarka przedstawiła się na nim bez upiększeń, w prostej 

czarnej sukni, roboczym fartuchu i z włosami w nieładzie. Naturalna 

swobodna poza, spokojne, śmiałe, pewne siebie spojrzenie kierowane przez 

artystkę wprost na widza, skromny strój, trzymane w rękach atrybuty  zawodu 

wyraźnie świadczą o intencji autorki, pragnącej przedstawić siebie jako 

artystkę świadomą własnej wartości, a zarazem kobietę wyzwoloną 

z ograniczeń związanych z postrzeganiem roli płci pięknej w XIX wieku. 

Widzimy tu osobę, która wiele przeszła, profesjonalistkę, która nie musi 

kokietować widza, idealizując swój wizerunek. Także i dziś obok tego obrazu 

trudno przejść obojętnie. Autoportret stał się punktem zwrotnym w karierze 

Bilińskiej i sprawił, że stała się najbardziej znaną polską artystką. 

Do mistrzowskich dzieł Anny Bilińskiej należy zaliczyć Bretonkę na 

progu chaty. Malarka zaprezentowała tu przede wszystkim swoją ogromną 

wrażliwość na światło, umiejętnie kontrastując 

ciemne wnętrze z rozświetlonym widokiem ogrodu 

i roślinnością na zewnątrz. Rezygnując z dokładnego 

odtworzenia szczegółów, precyzyjnego rysunku na 

rzecz impresyjnej gry plam światła i barw, artystka 

uzyskała efekt świeżości przeniesionego na płótno 

wrażenia. Podobne walory prezentuje jeden z jej 

nielicznych pejzaży miejskich, przesycony światłem, 

powietrzem i mgłą, ujęty w rozległej perspektywie 

Widok ulicy Unter den Linden w Berlinie, przez 

wielu krytyków porównywany z dziełami 

impresjonistów (C. Moneta, C. Pissarro). 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

 

*** 

Poznaj polskie przysłowia 
 

Rozpoczynamy nową rubrykę, w której będziemy wyjaśniać znaczenie polskich przysłów. 
 

Co ma piernik do wiatraka – stwierdzenie braku związku między dwiema 

rzeczami.  
 

 

*** 

Zagadka pani Izy  
   

Pierwszoklasista Staś na poranną toaletę potrzebuje 20 minut, 10 minut na śniadanie, 

a na dojście do szkoły 30 minut. O której musi wstać, aby zdążyć do szkoły na 8.30?  
 

                       A) 9
30

                B) 7
30

                 C) 8
00

                 D) 7
00 
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Biblioteka poleca… 
 

 „Most do Terabithii” to opowieść o dwójce jedenastolatków. Jesse, chłopiec 

z ubogiej wiejskiej rodziny, ma cztery siostry i dużo domowych obowiązków. Jeden 

z nich to codzienne dojenie jedynej krowy. Mimo szarej codzienności, nie 

zaniedbuje swoich pasji. Kocha rysować i biegać. Marzy, że zostanie najszybszym 

człowiekiem świata i wyda książkę składającą się z samych obrazów. Leslie to 

nowa uczennica w jego klasie i zarazem sąsiadka, która pewnego dnia wprowadza 

się z rodzicami na pobliską farmę. Leslie szokuje w szkole swoim wyglądem 

i ubiorem, a już pierwszego dnia niszczy marzenie chłopca i wygrywa w szkolnym 

wyścigu. Pomimo przegranej, Jesse zaprzyjaźnia się z Leslie. Dziewczynka 

postanawia odnaleźć dla nich miejsce z dala od problemów i dokuczających im 

w szkole dzieciaków. Odkrywają w lesie magiczną krainę, którą nazywają Terabithią. Są jej władcami, 

a dostają się do niej za pomocą liny przywiązanej do drzewa nad strumieniem. Odnawiają tam stary 

domek na drzewie i spędzają w nim każdą wolną chwilę. Wspaniała zabawa i cudowna przyjaźń zostają 

nagle przerwane tragicznym wydarzeniem, które zmienia jednego z głównych bohaterów na zawsze.  
 

„Most do Terabithii” to opowieść o odwadze i sile przyjaźni. Przyjaźni, która odmienia życie. 

Takich przyjaźni, u progu nowego roku szkolnego, wszystkim Wam życzę. 
Opracowała Joanna Brandys 

 

 
 

 

*** 

Mamo, pobaw się ze mną!  

 

 

 
...Zbieramy kasztany, robimy w nich dziurki, 

a wtedy je można nawlekać na sznurki. 

Tak robi się lejce, naszyjnik z korali. 

Kasztany, kasztany będziemy zbierali.  
 

W.Broniewski  

 

 
 

 W tym roku jesień jest ciepła, mieniąca się wieloma kolorami. Wszyscy korzystają z przepięknej 

pogody. Obcowanie z naturą pozwala nam na wewnętrzny spokój. Michalina i Mikołaj postanowili 

wykonać rękodzieło z kasztanów. Zrobili ludziki, stworki i zwierzaki – cudaki.  
 

Potrzebne będą: 

 kasztany, 

 plastelina,  

 wykałaczki,  

 flamastry, 

 podkładka. 
 

Powstały świetne prace, które później można wykorzystać do stworzenia 

własnego filmu. Młodzi artyści - do dzieła! 
Monika Culepa 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersze: Ryszarda Przymusa „Jeszcze troszeczkę lata” oraz Z. Herberta „17 IX” (fragment) 

- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://culture.pl/pl/tworca/anna-bilinska-bohdanowicz, https://www.mnw.art.pl/wystawy/artystka-anna-bilinska-18541893,238.html, 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/anna-bilinska-bohdanowicz-artystka-niezlomna/ 
 
 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys, M. Culepa 

A oto prace naszych uczniów  

z oddziału alergologii 


