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Dziś dla Ciebie Mamo 

świeci słońce złote, 

dla Ciebie na oknie 

usiadł barwny motyl. 

 

Dziś dla Ciebie Mamo 

płyną białe chmurki, 

a wiatr je układa 

w świąteczne laurki. 
  

W. Ścisłowski „Bukiecik dla mamy”  
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Dzień Matki – 26 maja 
Dzień Matki jest świętem międzynarodowym, choć tylko w Polsce obchodzony 

jest 26 maja. To wyjątkowy dzień, podczas którego doceniamy mamy za trud 

włożony w opiekę nad nami, wsparcie w trudnych chwilach, ich troskę, pomoc 

i bezwarunkową miłość. Każda mama nie tylko w takim dniu powinna czuć się 

doceniana i kochana. 

Nie ważne czy masz lat 8, 12, 20 czy 50, twoja mama ucieszy się z tego, co zrobiłeś specjalnie dla 

niej. Nie musi to być nic wymyślnego i skomplikowanego. Poniżej prezentujemy listę pomysłów na 

wyjątkowe prezenty dla wyjątkowych mam. 

Jednym z najwspanialszych prezentów, który możemy dać bliskiej osobie jest wspólnie spędzony 

czas, uwaga i rozmowa. Oto kilka pomysłów na niezwykły upominek: 

 bilet na wspólne wyjście do teatru, kina, na koncert albo na uroczystą kolację; 

 wspólna sesja fotograficzna; 

 wspólna wycieczka rowerowa, wyjście na basen, na spacer do parku, ogrodu botanicznego albo 

do muzeum; 

 sentymentalna wycieczka do miejsca, które często wspomina, gdzie się urodziła lub spędziła 

dzieciństwo i młodość; 

 uroczysty obiad lub kolacja przygotowana przez ciebie; 

 wspólne oglądanie rodzinnych albumów; 

 napisane na ozdobnej kartce powody, dla których cieszysz się, że twoja mama jest twoją mamą; 

 lista wspaniałych chwil spędzonych z mamą; 

 zdjęcia z napisanymi na kartce życzeniami dla mamy; 

 zdjęcie mamy, naklej je na większym arkuszu brystolu, a wokół napisz słowa, które opisują 

twoją mamę, możesz pracę włożyć w ramkę; 

 ulubione ciasto mamy, ozdobione zrobionymi z wykałaczek i papieru chorągiewkami 

z życzeniami; 

 „słoik dobrych życzeń” – małe kolorowe karteczki z zapisanymi na nich życzeniami, 

wspomnieniami, komplementami należy poskładać i włożyć do ozdobionego słoika; 

 kartka gazetowa – z czasopism należy wyciąć słowa opisujące mamę, rzeczy z nią związane, 

pozytywne uczucia, a następnie nakleić to na kolorową kartkę; całość można ozdobić wyciętymi 

z gazet obrazkami. 
 

Wszystkim mamom życzymy, by dzieci małe i duże dawały im szczęście, radość i miłość. 
 

*** 

Biblioteka poleca… 
 

Tylko niewielu ma w sobie tyle odwagi, 

aby dotrzeć do nieznanej wyspy i postawić nogę na jej brzegu. 
 

Katarzyna Ryrych Wyspa mojej siostry, s.87 
 

Czasem mówi się, że człowiek jest samotną wyspą. I jest w tym stwierdzeniu sporo prawdy, bo 

często niby żyjemy razem z innymi, a tak naprawdę nic nas nie łączy. 

Marysia ma starszą siostrę. Pipi, bo tak rodzina nazywa dziewczynkę, urodziła się z zespołem 

Downa. Żyje na własnej, dosyć samotnej wyspie. Marysia pokazuje nam, jak wygląda dzień jej siostry, 

z czym musi się mierzyć oraz jak odczuwa świat dookoła niej. Z drugiej strony pokazuje nam, że 

pomimo tych różnic Pipi jest dzieckiem takim jak ona i tak jak inne dzieci potrzebuje przyjaźni 

i miłości. Marysia tłumaczy tym samym, że nie warto oceniać innych, lepiej 

spróbować ich zrozumieć i nie zmuszać do życia „po naszemu”. 

Książka Katarzyny Ryrych  Wyspa mojej siostry oswaja z odmiennością. 

Zachęca do odwiedzania nieznanych wysp, dania szansy ich mieszkańcom, podjęcia 

próby poznania i zrozumienia, bo tylko w ten sposób można pozbyć się lęków 

i uprzedzeń. 

Gotowi do wyprawy na wyspę? Zachęcam. Zwłaszcza wszystkich, którzy lubią 

kolor niebieski.. 
Opracowała Joanna Brandys 
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Arcydzieła malarstwa 
 

Z okazji Dnia Matki w tym numerze zaprezentujemy pastel Macierzyństwo 

Stanisława Wyspiańskiego. Artysty wszechstronnie utalentowanego, z łatwością 

i po mistrzowsku wypowiadającego się w wielu dziedzinach sztuki; był poetą, 

dramaturgiem i twórcą wybitnych polskich dramatów narodowych (np. Wesele). 

Zajmował się rysunkiem, malarstwem monumentalnym oraz sztalugowym – 

portretem i pejzażem, grafiką, witrażem, sztuką użytkową – projektowaniem 

mebli i wnętrz.  Perfekcyjnie posługiwał się techniką pastelu. Malarz najczęściej tworzył portrety. 

Ukazywał na nich swoją rodzinę, przyjaciół oraz znane osoby. Jego ulubionymi modelami były dzieci. 

Malował je w naturalnych pozach, bez ustawiania, często nieuczesane czy umorusane, przedstawiane 

w chwili zadumy lub snu. Żył zaledwie 38 lat, ale pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. 
 

Najpiękniejszym wizerunkiem rodziny i czułej 

relacji matki z dzieckiem jest obraz Macierzyństwo 

przedstawiający kobietę karmiącą piersią 

niemowlę. Praca wykonana została na kartonie 

o wymiarach 58,8 x 91 cm. W centrum kompozycji 

malarz namalował swoją żonę – Teosię, która 

karmi najmłodszego synka – Stasia urodzonego 

w 1901 r.  

Jak to jest możliwe, że w 1905 r. (czyli wtedy, 

kiedy powstawało dzieło) chłopiec  miał już cztery 

lata, a na obrazie wygląda jak niemowlę? Artysta 

skopiował postacie z wcześniej wykonanego (1902 

r.) rysunku, który obecnie jest w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Warszawie.  

Twarz matki ukazana jest z profilu, głowę ma lekko pochyloną, spogląda na dziecko i się do niego 

uśmiecha. Jej rozpuszczone, ciemnobrązowe, proste włosy opadają za ramiona. Mały Staś ubrany jest 

w sukienkę, spod której wystają gołe, podkulone nóżki. Widzimy tu jeszcze dwie dziewczynki, 

z żółtymi kokardami we włosach, patrzące na maleństwo (w istocie są to dwa portrety starszej siostry 

Stasia – Helenki, ukazanej pod różnymi kątami).  

Karmiąca dziecko kobieta otoczona białymi pelargoniami w tle, ubrana w kwiecistą suknię 

w fuksje staje się symbolem miłości rodzicielskiej. Artysta pięknie oddał nastrój tej intymnej chwili. 

Przedstawiona scena ma bardzo prywatny charakter i można ją interpretować jako wyraz czułości 

artysty wobec najbliższych. Kwiaty w tle zdają się dodatkowo odgradzać przedstawione osoby od 

zewnętrznego świata, chronią je w metaforyczny sposób.  
 

Motyw kobiety trzymającej dziecko lub karmiącej niemowlę 

wielokrotnie powracał w twórczości Wyspiańskiego. Miał dla niego 

duże znaczenie i był przejawem tęsknoty za mamą, bezpiecznym 

domem, schronieniem, które artysta utracił po śmierci matki we 

wczesnym dzieciństwie. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

*** 

Poznaj polskie przysłowia 
 

 

Potrzeba jest matką wynalazków.  
 

Wyjaśnienie przysłowia: 
Nie tak nie pobudza ludzkiej pomysłowość jak brak tego, co jest potrzebne. 
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 Szkolne aktualności...  
 

W pierwszej połowie maja w naszej szkole odbył się konkurs dla klas I-III  

pt. Moja zagadka. Zadaniem uczniów było samodzielne stworzenie zagadki w formie graficznej lub 

pisemnej. Cel konkursu to między innymi ćwiczenie twórczego myślenia. Nie zabrakło chętnych 

uczniów oraz pomysłów na zagadki i tym sposobem powstało 16 niepowtarzalnych prac, z których 

komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy.  

Serdecznie gratulujemy uczniom pomysłowości! Może i Ty stworzysz własną zagadkę?  
Agnieszka Rojek  

Oto nagrodzone prace: 
  1. Znajdź cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5.      2. Znajdź ukryte na rysunku zwierzę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       I miejsce w kategorii klasy I – Fabian    I miejsce w kategorii klasy III – Anzhelika  
 

       3. Rozwiąż rebus.          4. Odszyfruj kod i odczytaj wiadomość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     I miejsce w kategorii klasy II – Wiktoria   
 

              5. Ile kot ma łatek?  
II miejsce w kategorii klasy III – Maximilian  

 

                                 6. Rozwiąż zagadki. 

- Co to jest: ma nogi nie ma rąk, ma plecy nie ma głowy? 
- Co to jest: zimne od zewnątrz, a ciepłe od środka? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Wyróżnienie –  Alicja, kl. 1       III miejsce w kategorii klasy III – Kacper 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano: 

- wiersz W. Ścisłowskiego „Bukiecik dla mamy” 

- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-matki/#more-1070, https://niezlasztuka.net/o-sztuce/stanislaw-wyspianski-macierzynstwo 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Macierzynstwo_1905.jpg, /, http://www.isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/590 
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