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WYDANIE JESIENNE
I cóż powiedzą tomy słowników,
lekcje historii i geografii,
gdy tylko o niej mówić potrafi
krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.
Choć jej granice znajdziesz na mapach,
ale o treści, co je wypełnia,
powie ci tylko księżyca pełnia
i mgła nad łąką, i liści zapach.
Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
W szumie gołębi na starym rynku,
w książce poety i na budowie,
w codziennej pracy, w życzliwym słowie,
znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
Antoni Słonimski „Polska”
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11 listopada –
NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
To ważny dla Polski i Polaków dzień. Gdy wybuchła
Wielka Wojna, dziś nazywana I wojną światową, przed Polską
pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości. Już w 1914
roku Józef Piłsudski sformował kompanię strzelców – zbrojny
oddział, który stał się zalążkiem Legionów Polskich. Legiony
przyczyniły się do odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.
Po 123 latach niewoli, dzięki działaniom wielu polityków
i zbiorowemu wysiłkowi wielu Polaków, nasza ojczyzna
odzyskała suwerenność i powróciła na mapy Europy.
10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy
Józef Piłsudski zwolniony przez Niemców z twierdzy
w Magdeburgu. 11 listopada działający na ziemiach
polskich rząd lubelski Ignacego Daszyńskiego
podporządkował się Piłsudskiemu, a Rada
Regencyjna powierzyła mu władzę wojskową.
Piłsudski został Tymczasowym Naczelnikiem
Państwa i przejął najwyższą władzę na ziemiach
polskich.
11 listopada 1918 roku uznany został za pierwszy dzień
niepodległej Polski.
W II Rzeczypospolitej dzień 11 listopada
ustanowiono Narodowym Świętem Niepodległości dopiero w 1937 r.,
czyli prawie po 20 latach od tamtych ważnych wydarzeń. Do czasu
wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy –
w roku 1937 i 1938. Przez kilkadziesiąt lat nie organizowano
oficjalnych obchodów rocznicy odzyskania niepodległości. 11 listopada stał się znowu świętem
państwowym w 1989 r.

Józef Piłsudski wkracza do Kielc na czele I Brygady
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Arcydzieła malarstwa
W tym numerze opowiemy o twórczości Jana
Stanisławskiego. Dzięki jego miniaturowym obrazom
pejzaż stał się w sztuce polskiej samodzielnym gatunkiem
i jednym z głównych tematów malarstwa. Artysta zwykłe
elementy krajobrazu uczynił ważnymi, pierwszoplanowymi
bohaterami swoich dzieł. Stały się one inspiracją do
malowania nastrojowych, pełnych uroku, małych obrazków
z odważnym, nowatorskim kadrowaniem. Malarz uwielbiał
malować kwiaty, suche stepowe trawy czy słynne bodiaki*,
które umieszczał na pierwszym planie swoich pełnych
kolorów kompozycji, w zbliżeniu jak fotograf-botanik.
Centrum kadru stanowiła wiotka roślina, w której skupia się
symboliczna przesłanie heroicznego trwania na tle
roztaczającego się za nią pejzażu. W swoich obrazach nie
umieszczał postaci ludzi czy zwierząt, natomiast skupiał się
na roślinach, obłokach, pogodzie, zwracał uwagę na detale
i szczegóły.
W obrazach Jana Stanisławskiego możemy dostrzec
wrażliwość na ulotne zjawiska atmosferyczne. Wibracje
atmosfery odtwarzał drobnymi uderzeniami pędzla
subtelnie różnicując fakturę i zderzając czyste plamy
świetlistych kolorów, stosował ciepłe barwy w słońcu,
a zimne – w cieniu. Malował szybko, swobodną plamą
barwną, stosując szerokie, najczęściej poziome pociągnięcia
pędzlem, uzyskując, dzięki nasyconej tłustej farbie,
efektowne powierzchnie fakturowe.
Małe obrazki Stanisławskiego stają się wielkimi oknami
na naturę – tak o twórczości artysty mawiał Zenon
Przesmycki. Stanisław Wyspiański swój szacunek do Jana
Stanisławskiego uwiecznił we fragmencie Wesela, nadając
tym niewielkim dziełom oraz ich twórcy wieczną pamięć:
żebym miał kąt z Bożej łaski, maleńki jak te obrazki, co
maluje Stanisławski.
Opracowała Iwona Kowalczyk
* bodiak – to regionalna (z gwary lwowskiej) nazwa ostu.

***

Poznaj polskie przysłowia
Mądry Polak po szkodzie.
Mówi się, że my, Polacy, nie wyciągamy wniosków z tego, co nas spotyka. A kiedy
już wydarzy się coś złego, wtedy wymyślamy sto teorii tłumaczących, dlaczego to się stało
i jak można było tego uniknąć. Niestety, to jedna z naszych cech narodowych…

***

Zagadka pani Izy
Ania czyta ksiażkę, które ma 67 stron. Przez 6 kolejnych dni czyta po 9 stron.
Ile jeszcze zostało Ani stron do przeczytania?
A) 58
B) 13
C) 54
D) 18

PADŹIERNIK 2021

Biblioteka poleca…
„Ale historia” to cykl książek Grażyny Bąkiewicz, z takimi
lekcjami historii, o których nie zapomni się na długo po
lekturze…Trochę szkoda, że możemy o nich na razie tylko
pomarzyć, ale kto wie….

Zapraszam Was do szkoły przyszłości na nietypową lekcję historii. Jako
pomocy naukowych używa się tu specjalnych ławek, dzięki którym można
znaleźć się w dowolnym miejscu i czasie. Uczniowie mają wszczepione
komunikatory z zakresem wiedzy znacznie przewyższającym dzisiejszy
Internet. To bardzo pomaga funkcjonować w czasoprzestrzeni. Dzisiaj cofamy
się do X wieku. Uczniowie mają sprawdzić, czy Mieszko był wikingiem.
Przemierzając wraz z nimi bezdroża i puszcze, dowiemy się wielu ciekawych
rzeczy. Spróbujemy wyrwać się z rąk handlarzy niewolników, pomóc koledze
po wypiciu zatrutej wody, przekazać wiadomość (i nie będzie to SMS), ba,
nawet staniemy oko w oko z samym Mieszkiem…Zatem, witajcie w kraju
Polan…
Opracowała Joanna Brandys

***

Szkolne aktualności
Kodujemy razem z małym Misiem
- to moduł w ramach programu Mały Miś w świecie w Wielkiej Literatury,
w którym biorą udział nasi uczniowie.
Warsztat literacki dla dzieci dotyczył cyberbezpieczeństwa oraz zawierał „Misiowe łamigłówki
i zagadki logiczne” oparte o autorskie zagadki Misiowej Mamy. Dzieci ćwiczyły logiczne myślenie
i rozwiązywanie problemów – umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Miały możliwość
zaprezentowania własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzyły zagadki, łamigłówki oraz zadania.
Kodowały razem z Misiem na mini-macie za pomocą kubeczków, figur geometrycznych, strzałek
kierunkowych.
Mali pacjenci świetnie się bawili i zdobyli nowe umiejętności, które będą mogli wykorzystać po
powrocie ze szpitala do domu.
Monika Culepa
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W gazetce wykorzystano:
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