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    WYDANIE MAJOWE  
 

 

 

Po złotej pogodzie 

majowej i bzowej. 

Powoli zapada 

zmierzch także majowy.  

 

Obudził się wietrzyk  

łagodny i miękki  

i brzozom podnosi 

zielone sukienki. 

 

Przycichnie swawolnie. 

Na trawę się kładzie 

i czeka na księżyc 

zaplątany w sadzie. 
  

Leopold Staff „Maj”  
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Dzień Matki  
 

Dzień Matki to wyjątkowy dzień. W poszczególnych krajach świata przypada 

w różnych terminach. Dzień Matki obchodzony jest w USA, na 

Ukrainie, w Szwajcarii, Turcji, Kanadzie, Danii, Czechach, Belgii, 

we Włoszech w drugą niedzielę maja, a w Wielkiej Brytanii – w 

czwartą niedzielę Wielkiego Postu. W Polsce Dzień Matki 

świętujemy 26 maja.  

W Dzień Matki mamy obdarowywane są laurkami oraz 

pięknymi życzeniami. Historia tego wyjątkowego święta sięga starożytnej Grecji, 

gdzie obchodzone były święta matek-bogiń. Później święto matek zanikło, a do 

kalendarza powróciło w XVII wieku w Wielkiej Brytanii.  

Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za 

trud włożony w wychowanie. 

 
 
Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy 

fragment wiersza Bolesława Leśmiana. 
 

Kocham cię… 

Nie obiecuję ci wiele… 

Bo tyle co prawie nic… 

Najwyżej wiosenną zieleń… 

I pogodne dni… 

Najwyżej uśmiech na twarzy… 

I dłoń w potrzebie… 

Nie obiecuję ci wiele… 

Bo tylko po prostu siebie… 
 

 

 

 
*** 

Biblioteka poleca… 

 

Które słowo większość z nas wypowiada jako pierwsze? To… MAMA –  

jedno z najpiękniejszych słów świata. Mama – balsam na każde dziecięce 

nieszczęście.  

Książka Renaty Piątkowskiej „Po prostu mama” to zbiór  siedmiu 

opowiadań, których bohaterkami są mamy. Spotkamy tu mamę samotnie 

wychowującą dziecko. Mamę wcześniaka, którego trzeba pilnować dzień 

i noc, żeby nie przestał oddychać. Mamę dziecka z porażeniem mózgowym. 

Mamę poszukującą dziecka, które zaginęło. Mamę, która usłyszała, że jej 

dziecko nie mieści się w szkolnych standardach i nic dobrego z niego nie 

wyrośnie. Mamę dziecka po chorobie nowotworowej. Mamę ratującą przed 

paraliżującą tremą w szkolnym przedstawieniu… 

Przykłady pewnie można by mnożyć…. Myślę, że to mogłaby być mama 

każdego z nas. Ktoś, kogo siła i miłość do własnego dziecka nie znają granic. 
Opracowała Joanna Brandys 
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Arcydzieła malarstwa 
 

 

Dzisiaj trudno uwierzyć, że przez stulecia traktowano dzieciństwo jako nieważny, przejściowy 

okres w życiu i nie interesowano się nim. Dopiero w wieku XIX to się zmieniło. Jednocześnie powoli 

przekształcał się model rodziny, a kontakty rodziców z dziećmi stawały się bliższe i mniej oficjalne. 

Ślady tych przemian odnaleźć można w sztuce, która czyni z dziecka popularny temat swoich twórczych 

poszukiwań. 

Piotr Michałowski był pierwszym malarzem polskim, który potrafił dostrzec 

w dziecku istotę obdarzoną indywidualną osobowością, w specyficzny, szczery 

sposób odbierającą świat i ludzi. Malarz korzystał z wąskiej palety barw ograniczonej 

głównie do brązów i szarości, nie koncentrował się na ukazywaniu szczegółów ani na 

przesadnym podkreślaniu dziecięcego uroku. Portretowanym osobom często 

towarzyszą zwierzęta: psy, koty, kucyki, osiołki. Obok prezentujemy portret syna 

z pieskiem. 

Do najsłynniejszych młodopolskich wizerunków dzieci należy Portret 

Józefy Oderfeldówny pędzla Józefa Pankiewicza. Czteroletnia modelka 

nie była jednak zachwycona nudnymi sesjami pozowania i w proteście 

obcięła sobie grzywkę. Malowanie portretu odłożono i nigdy nie został on 

zrealizowany. Dopiero trzy lata później ojciec powtórnie zwrócił się do 

artysty, który stworzył prawdziwe arcydzieło. Dziewczynka, ubrana 

w czerwoną, bufiastą sukienkę, pozuje wsparta lewą ręką o krzesło, 

w prawej ściskając białą chusteczkę. Ascetyczne tło ożywiają tylko 

delikatne sylwetki orchidei rzucających cień na ścianę. Tajemniczo 

uśmiechnięta Józefa patrzy wprost na widza wielkimi, nieco 

melancholijnymi oczami. Intensywność tego spojrzenia nie pozwala przejść 

obok obojętnie. Obraz wyróżnia się miękkim modelunkiem, który nadaje 

mu nieco odrealniony nastrój. Malarz zastosował stonowaną, harmonijną 

kolorystykę, na której tle mocno wybija się czerwień sukienki. 

Prawdziwym mistrzem w ukazywaniu dzieci był Stanisław Wyspiański. Artysta posługiwał się 

najczęściej pastelami, a portrety malował szybko, potrafił uchwycić ulotne chwile z życia dzieci. Nie 

szukał uniwersalnej prawdy o portretowanej osobie, starając się za to, możliwie trafnie, uchwycić jej 

stan emocjonalny. Chętnie obserwował dzieci, a dzięki swojej metodzie pracy, jak nikt inny był w stanie 

uchwycić ich naturalne gesty i uczucia. Malcy na jego portretach nigdy nie są upozowani, bywają za to 

zamyśleni, rozespani albo zwyczajnie znudzeni. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Zagadka pani Izy  
 

Mama umyła owoce i położyła na tacy: 4 banany, 2 razy tyle jabłek co bananów 

i mandarynki – o 3 mniej niż bananów i jabłek razem. Ile jest owoców na tacy? 

A) 12                 B) 21                 C) 9 

Stanisław Wyspiański, Helenka z wazonem 

1902, Muzeum Narodowe w Krakowie 

Stanisław Wyspiański,  

Portret chłopca (Józio Feldman) 

1905, Muzeum Narodowe w 

Krakowie 

 

Stanisław Wyspiański,  

Helenka (Główka dziewczynki) 

1900, Muzeum Narodowe  

we Wrocławiu 

 

Stanisław Wyspiański,  

Portret dziecka  

(Portret Mietka) 

1900, Muzeum Narodowe  

w Warszawie  
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Prezent dla mamy 
 

Z okazji Dnia Matki proponujemy wykonanie serca techniką origami. Potrzebna będzie kwadratowa 

kartka papieru kolorowego (najlepiej czerwona lub różowa albo w ulubionym kolorze mamy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz: K. I. Gałczyński „Piosenka o książce” 

- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/dziecko-w-sztuce-polskiej/, http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Wysp_Dzieci_2.htm, 
 
 

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

Złóż kartkę wzdłuż  

przerywanych linii,  

a następnie ją rozłóż. Złóż kartkę wzdłuż przerywanej linii. 

Złóż kartkę wzdłuż 

przerywanej linii 

Złóż kartkę wzdłuż przerywanej linii. 

Złóż kartkę do tyłu wzdłuż 

przerywanych linii 

Złóż kartkę do tyłu wzdłuż 

przerywanych linii 

Skończone! 

 
 


