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WYDANIE WIELKANOCNE  
  

Jutro będzie Wielkanoc,  

babki w piec już wsadzone, 

gotują się kiełbasy 

i mieć będziemy święcone! 

Najpierw obrus bielutki 

mama na stół położy, 

na nim stanie pośrodku 

ten baranek Boży. 
 

Jajkiem będziemy się dzielić 

wszyscy w domu z kolei, 

życzyć sobie pociechy, 

życzyć sobie nadziei.  

Potem będą mazurki, 

właśnie robi je mama. 

A rodzynki, migdały 

- obieram ja sama. 
M. Konopnicka „Jak to będzie ?” 



 

KWIECIEŃ 2014 

 

Świąteczna zagadka pani Izy  
 

Który szereg ma największą wartość? 

Baranek – 1 punkt, zajączek – 2 punkty, jajko  – 3 punkty, kurczak  – 4 punkty. 

1.        

2.   

3.          

4.     

*** 

Szkolne aktualności...  
 

W związku z obchodzoną w 2014 r. setną rocznicą śmierci Józefa Chełmońskiego, 

Muzeum w Łowiczu wraz z I Liceum Ogólnokształcącym oraz Powiatową Biblioteką 

Publiczną zorganizowało dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych konkurs plastyczno–multimedialny „W hołdzie Chełmońskiemu”. Nasi 

uczniowie na zajęciach  poznawali twórczość tego wybitnego malarza i wykonywali prace plastyczne. Do 

konkursu zgłoszono 19 najlepszych, z których sześć zostało nagrodzonych. Nasi pacjenci ze szkoły 

podstawowej zdobyli I i II miejsce w kategorii Inspiracje twórczością Chełmońskiego oraz III miejsce 

w kategorii Kopia obrazu Chełmońskiego. Trzy prace uzyskały wyróżnienia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*** 
 

Z okazji przypadającej 6 kwietnia 100. rocznicy śmierci Józefa 

Chełmońskiego odbyły się w naszej szkole zajęcia poświęcone życiu 

i twórczości malarza. Dzieci i ich rodzice obejrzeli prace konkursowe naszych 

uczniów i wystawę reprodukcji obrazów artysty. Spotkanie rozpoczęło się 

prezentacją ciekawostek dotyczących rodziny i kariery malarza. Na tablicy 

interaktywnej pojawiły się zadania sprawdzające umiejętność rozpoznawania 

dzieł mistrza. Każdy uczestnik spotkania wybrał jeden obraz Chełmońskiego 

i przygotował inspirowaną nim pracę malarską. Po zakończeniu zajęć 

wszystkie dzieci otrzymały nagrody. 

Julia kl. I 

I miejsce – praca inspirowana 

obrazem „Czwórka” 

Julia kl. IV 

II miejsce – praca inspirowana 

obrazem „Jutrzenka” 

 

Janek kl. IV 

III miejsce – kopia  

obrazu „Krzyż  

w zadymce” 

 

Natalia kl. II gim. 

Wyróżnienie  – praca 

inspirowana obrazem 

„Żurawie” 
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Jacopino del Conte 

Portret Michała Anioła 

 

Arcydzieła malarstwa 
 

Kaplica Sykstyńska swoją sławę zawdzięcza Michałowi Aniołowi i freskom, 

jakie w niej namalował. Miejsce to przyciąga tysiące ludzi, codziennie przybywa tu ok. 

15 000 osób z całego świata, a w okresie letnim podczas specjalnych okazji, liczba 

odwiedzających przekracza 20 000. Turyści zadzierają głowy do góry i patrzą na 

arcydzieło zachwycające mistrzostwem kompozycji i zadziwiającą dynamiką. Freski 

charakteryzuje nieprzebrane bogactwo form ludzkiego ciała.  

W 1508 r. prace nad ozdobieniem sufitu Sykstyny papież Juliusz 

II zlecił Michałowi Aniołowi. Artysta, który uważał się za rzeźbiarza, 

widział w tym spisek swoich konkurentów. Jednak mimo niechęci 

rozpoczął wykonanie dzieła. Według często powtarzanej legendy, przez 

cztery lata malarz pracował sam w niesprzyjających warunkach, 

niewygodnej pozycji i słabym oświetleniu, a do tego nieustannie był 

ponaglany, by jak najszybciej ukończył malowidło.  

Michał Anioł podzielił olbrzymie kolebkowe sklepienie kapicy 

(ponad 1000 m
2
) na sceny narracyjne. W 175 kompozycjach malarz 

odtworzył opisany w Biblii cykl stworzenia świata i człowieka, grzech 

pierworodny, potop, dodając też postaci proroków, sybilli*, przodków 

Jezusa. Postać proroka Jeremiasza to autoportret mistrza, który w ten 

sposób podpisał swoje dzieło. Wymiary postaci przedstawianych 

w kolejnych scenach zmieniają się. Najmniejsze są przy wejściu, 

największe w pobliżu ołtarza (artysta uzyskał przez to efekt jednakowej 

wielkości poszczególnych osób przy oglądaniu dzieła w pobliżu wejścia do kaplicy).  

Najbardziej znanym freskiem Michała Anioła jest 

stworzenie Adama. W tej scenie widzimy spotkanie dwóch 

osób: Boga i człowieka. Adam ufnie spogląda w twarz 

Stwórcy, wyciąga nieco omdlewającą i słabą rękę w jego 

kierunku. Dłoń Boga odwzajemnia gest Adama. Palec Boży 

promieniuje życiodajną energią. Jest to moment stwarzania 

i ożywiania pierwszego człowieka na Ziemi.  
 

Michał Anioł wrócił do Sykstyny w 1536 roku, by na ścianie 

ołtarzowej, na zamówienie papieża Klemensa VII, namalować Sąd 

Ostateczny. Pracował nad nim 5 lat. Kompozycja jest skupiona wokół 

postaci Chrystusa – Sędziego, z Matką Bożą u boku. Wokół zgromadzeni są 

święci, najczęściej trzymający symbole swojej męczeńskiej śmierci. Po 

prawej stronie ukazany jest św. Piotr z kluczami, poniżej św. Bartłomiej 

z nożem w ręku i skórą, z której został odarty (artysta namalował na niej 

swoją twarz), na lewo za nim – św. Wawrzyniec z rusztem. W górnej części 

obrazu unoszą się aniołowie trzymający narzędzia Męki Pańskiej. Poniżej 

centralnej sceny artysta umieścił 11 aniołów, którzy dmą w trąby budząc 

umarłych.  Na dole po stronie prawej ukazana jest scena strącania do piekieł 

potępionych ludzi przewiezionych na łodzi Charona.  

W 1999 roku zakończyła się renowacja fresków Kaplicy Sykstyńskiej, finansowana przez japońską 

telewizję. Malowidłu przywrócono dawny blask, nadano pierwotną kolorystykę  

Zbliża się czas kanonizacji papieża Jan Pawła II. Przedstawiam również Jego zdanie na temat 

fresków z Kaplicy Sykstyńskiej z wydanego w 2003 r. poematu „Tryptyk rzymski”:  

Stoję przy wejściu do Sykstyny —  

Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem 

 «Księgi Rodzaju» —  

Ale Księga czeka na obraz. —  I słusznie. Czekała na swego 

 Michała Anioła. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

*Sybille – w mitologii greckiej wieszczki przepowiadająca przyszłość. 
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Biblioteka poleca… 
   
 

Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Książki. Jakoś to tak 

już jest, że  niektórzy garną się do czytania niemalże od kołyski, a innych 

trzeba mocno do tego zachęcać. Nie ulega jednak wątpliwości, że aby 

zacząć czytać, trzeba się tej niełatwej sztuki nauczyć. Znakomicie włącza 

się w ten proces seria wydawnictwa Egmont Czytam sobie. Serię 

podzielono na trzy poziomy trudności. Do współpracy zaproszono 

najbardziej znanych polskich pisarzy dla dzieci. Nazwiska takie jak 

Małgorzata Strzałkowska, Ewa Nowak, Grzegorz Kasdepke, Wojciech 

Widłak czy Joanna Olech, mówią same za siebie. Ciekawie opowiedziane 

historie, odpowiedni do możliwości zasób słów, duża czcionka, a nawet 

papier przyjazny oku, to niewątpliwe zalety tej serii. Mam nadzieję, że 

nie zabraknie chętnych do poznania „Sekretu ponurego zamku”, 

zdobycia informacji o tym, skąd w plecaku Marty wziął się ufoludek 

(„Marta i ufoludek”), ugotowania „Bigosu z mamutka”.  

W rozwiązywaniu trudnych zagadek z chęcią pomoże „Tytus 

superpies”, o ile ktoś wcześniej nie zastawił „Pułapki na ktosia” i nie 

zdradził „Tajemnicy pewnej sąsiadki”. Wybaczymy tylko temu, „Kto 

zamawiał koszmarną przygodę?”. 

Samodzielne czytanie to wielka przyjemność. Zachęcam wszystkich 

młodych czytelników do częstego sięgania po książkę i życzę, żeby 

z czasem stali się molami książkowymi, w dobrym tego słowa znaczeniu. 
Opracowała Joanna Brandys 

 
 

*** 

Instrumenty znane i nieznane 
 

HARMONIKA SZKLANA należy do instrumentów perkusyjnych. Swoim 

wyglądem przypomina kołowrotek. Do drewnianej skrzyni umocowana jest oś, na 

której osadzonych jest kilkadziesiąt szklanych talerzy zwanych czaszami lub 

kloszami. Są one wprawiane w ruch obrotowy za pomocą pedału. Aby wydobyć 

dźwięk, muzyk pociera wirujący klosz wilgotnym palcem. Instrument wydaje 

dźwięki o różnej wysokości zależnej od wielkości klosza. Dawniej harmonika 

szklana była dość popularna. Obecnie jest  rzadko spotykana. Utwory na ten 

pięknie brzmiący instrument pisali Ludwig van Beethoven i Wolfgang Amadeusz 

Mozart. Pierwsze harmoniki szklane budowano już w renesansie. 
 

PIANINO to mniejsza odmiana fortepianu. Przodkiem pianina były ,,fortepian 

żyrafa'', ,,fortepian lira" i ,,fortepian piramida". Instrument powstał na 

przełomie XVIII i XIX w. W połowie XIX w. ze względu na mniejsze 

rozmiary i niższą cenę niż fortepian, trafił do wielu domów. Początkowo 

pianino miało tylko jeden pedał, obecnie ma aż trzy. Mogą one wydłużyć, 

skrócić lub stłumić dźwięk. Pianino to bardzo popularny instrument strunowy 

uderzany. Pionowe struny umieszczone są w prostokątnej bryle instrumentu. 

Klawisze oklejane są kością słoniową lub wołową. Pianino to domowa 

odmiana fortepianu wykorzystywana głównie do nauki gry i muzykowania. 

Jednak podczas koncertów na scenie słychać dźwięki fortepianu, a nie pianina, 

które nie posiada tak pięknego i zróżnicowanego brzmienia. Obecnie coraz częściej można usłyszeć też 

pianina elektroniczne lub cyfrowe. Wykorzystuje się w nich dźwięki wprowadzone do pamięci urządzenia. 

Instrumenty te mają dynamiczną klawiaturę, na której można grać ciszej lub głośniej. 
Opracowała Joanna Podemniak 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz: M. Konopnickiej „Jak to będzie?” 
 

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