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    WYDANIE WAKACYJNE  
 

 

 

 Jutro popłyniemy daleko,  

jeszcze dalej niż te obłoki, 

pokłonimy się nowym brzegom,  

odkryjemy nowe zatoki; 

 

nowe ryby znajdziemy w jeziorach,  

nowe gwiazdy złowimy w niebie,  

popłyniemy daleko, daleko,  

jak najdalej, jak najdalej przed siebie.  

 

Starym borom nowe damy imię, 

nowe ptaki znajdziemy i wody,  

posłuchamy, jak bije olbrzymie, 

zielone serce przyrody. 
  

 

Konstanty Ildefons Gałczyński „Jutro popłyniemy…” (Z Kroniki olsztyńskiej) 
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DOBRE RADY NA WAKACJE 
 

 

1. Zawsze stosuj się do aktualnych zaleceń związanych z epidemią COVID-u! 

2. Noś ze sobą dokumenty, pieniądze i mapy. Zapamiętaj numery telefony alarmowe!  
3. Przygotuj Kartę ICE – „in case of emergency”, czyli po polsku „w razie wypadku”.  ICE to 

zbiór informacji, które każdy z nas powinien nosić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu, tak, aby 

w razie wypadku można było skontaktować się z naszymi bliskimi lub dowiedzieć się ważnych 

informacji związanych z naszym zdrowiem (przyjmowane lekarstwa, choroby przewlekłe, grupa 

krwi). Wpisz ICE do telefonu komórkowego. 

4. Z rozwagą i dystansem podchodź do ludzi spotkanych na wakacyjnych szlakach! 

5. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych, zawsze pod opieką ratowników, rodziców. 

Nie kąp się w gliniankach, rzekach i stawach, nawet jeśli wydają się płytkie! 

6. Nie skacz „ na główkę” do wody! Taki skok może zakończyć się tragicznie!  
7. Nie zanurzaj się w wodzie gwałtownie! Stopniowo przyzwyczajaj ciało do temperatury wody! 
8. Nie pal ognia w lesie, bo możesz wzniecić pożar. 

9. Nie krzycz w lesie, bo las jest domem wielu gatunków zwierząt.  
10. Jeśli spotkasz w lesie dzikie zwierzę, które nie ucieka na twój widok, zachowaj 

ostrożność. Nie podchodź, bo zwierzę może być wściekłe. Jeśli spotkasz w lesie małe 

leśne zwierzątko, nie dotykaj go i nie wynoś z lasu. Jego mama na pewno jest blisko. 

11. W górach wędruj tylko po wyznaczonych szlakach. Nigdy nie chodź na skróty. Przed 

wyjściem sprawdź prognozę pogody.  Ubierz się na cebulkę, włóż buty przeznaczone 

do górskiej turystyki. Weź czekoladę i butelkę wody mineralnej. Zostaw informację, 

gdzie idziesz i kiedy wrócisz. 

12. Jeśli w zaparkowanym samochodzie zobaczysz pozostawione dziecko lub zwierzę, 

zawiadom policję i poproś dorosłych o pomoc!  

13. Do ubrania, plecaka, roweru koniecznie przyczep światełko odblaskowe – po zmroku lub w nocy 

będziesz widoczny z daleka.  

14. Gdziekolwiek odpoczywasz – w lesie, na plaży, nad jeziorem, w górach 

– sprzątnij po sobie!  

 

 

 
*** 

Biblioteka poleca… 

Książka na wakacje  
 

Z czym się Wam kojarzy nazwa Rodos? Tak, tak, macie rację, to jedna 

z największych greckich wysp. Jednak RODOS – tak zapisane – od jakiegoś 

czasu oznacza w naszym kraju (żartobliwie, oczywiście) Rodzinne Ogródki 

Działkowe Ogrodzone Siatką. W takim właśnie miejscu, a ściślej w bardzo 

zaniedbanym miejscu działek zwanym Dziczą, spędzają wakacje Turet 

i Porszak, bohaterowie książki Katarzyny Ryrych. Zabrakło dla nich miejsca na 

letnim obozie klasowym z powodu ich inności. Bo „Lato na Rodos” to książka 

nie tylko o wakacjach. To książka o inności. W Dziczy chłopcy mogą być sobą. 

Jeden ma autyzm, drugi zespół Tourett’a i nikt tu się niczemu nie dziwi. 

Mieszkający na działkach dorośli, których spotykają, też trochę odstają o innych 

i nie wszystko im się w życiu poukładało. Lubią ze sobą przebywać i tak, jak 

umieją, uprzyjemniają chłopakom wakacje. 

Głos głównych bohaterów jest trochę słodko-gorzki. Pokazuje czytelnikowi nasze postrzeganie 

inności. Otwiera oczy na małe wewnętrzne światy, w których czasami żyją inni ludzie. Podpowiada, że 

wyrozumiałość potrafi zdziałać więcej niż najbardziej wyszukana terapia. Zaakceptowanie odmienności  

to czasami też droga do znalezienia przyjaciela na całe życie… 

Gotowi do poznania przygód bohaterów lata na RODOS? 
Opracowała Joanna Brandys 
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Arcydzieła malarstwa 
 

 

Georges Seurat był francuskim malarzem i jedynym z najbardziej znanych przedstawicieli 

neoimpresjonizmu. Wychodząc z doświadczeń impresjonizmu, artysta poszedł dalej. Nie malował 

spontanicznie, pod wpływem chwili. Przygotowując swoje dzieła, wykonywał dziesiątki rysunków 

i szkiców olejnych. Kompozycja jego prac była uporządkowana i wyważona, formy jasno zaznaczane 

konturem, faktura raczej gładka i wolna od typowych dla impresjonizmu nawarstwień farby. 

Poszukiwania artystyczne doprowadziły twórcę do wypracowania techniki pointylizmu (co oznacza  

„kropkowanie” lub „punktowanie”) – metody malowania polegającej na nakładaniu obok siebie 

drobnych plamek o czystych, podstawowych, nasyconych barwach. Patrząc na obraz z bliska, widzimy 

mnóstwo kropek o rożnych barwach. Gdy staniemy w pewnej odległości, kropki się zlewają, a kolory 

mieszają ze sobą. Malarz był przekonany, że obrazy namalowane w ten sposób mają bogatsze i żywsze 

barwy. Aby uzyskać dynamiczny kontrast, wykorzystał wiedzę o łączeniu barw. Jego twórczość była 

malarstwem intelektualnym, podporządkowanym regułom i zasadom. 

W 1884 r. artysta stworzył wielkoformatowe 

płótno Kąpiel w Asnières, które przedstawia 

czterech mężczyzn odpoczywających na plaży nad 

Sekwaną. Kompozycja obrazu jest wyważona 

i starannie przemyślana, zorganizowana wokół 

przekątnej. Jej rytm wyznaczają doskonale 

zharmonizowane piony oraz poziomy, wyznaczane 

przez poszczególne postaci, most i drzewa. Figury 

kąpiących się są krępe, przysadziste, dosadnie 

zarysowane, sposób ich ujęcia nadaje scenie 

ciężkości. Malarz operuje paletą jasnych, czystych 

i nasyconych barw. Nakłada je na płótno 

w specyficzny sposób – powierzchnię pokrywa 

drobnymi smużkami, będącymi efektem krótkich muśnięć pędzla. Pracuje systematycznie 

i metodycznie, starannie buduje kształty. 

Obraz Niedzielne popołudnie na wyspie 

Grande Jatte to jedno z najbardziej 

rozpoznawalnych dzieł na świecie. Wzrok widza 

przyciągają posągowe postaci rozmieszczone 

w pejzażu. Wydają się być zastygłe w bezruchu. 

Szczelnie wypełniają porośnięty trawą brzeg 

rzeki, nieruchomo wpatrzone w jej nurt. 

Kompozycja emanuje monumentalnością. Malarz 

dwa lata pracował nad obrazem przedstawiającym 

letnią scenę w parku. Wykonał mnóstwo szkiców, 

a potem naniósł na duże płótno (208x308 cm) 

ponad trzy i pół miliona małych plamek farby.  

W błękicie wody połyskują pomarańczowe plamki, a zieleń trawy jest bardziej intensywna dzięki 

drobinkom farby czerwonobrązowej. Miejsca nasłonecznione pokryte są pomarańczowymi i żółtymi 

kropkami. Cienie powstały dzięki ciemnoniebieskim i fioletowym kropkom. Obraz ma przejrzystą, 

w pełni przemyślaną kompozycje, trochę przypomina ona scenografię teatralną, brak jej naturalności. 

Odległości dzielące postaci są precyzyjnie określone, a między światłem i cieniem panuje idealna 

równowaga. Artysta pragnął malować współczesnych ludzi i świat. Na obrazie widać przedstawicieli 

różnych grup społecznych i pływające po rzece statki parowe, żaglówki i łodzie. 
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

*** 

Zagadka pani Izy  
   

Jaś idzie przez las, podpierając się kijem i z nudów zastanawia się,  

ile końców ma 3 i pół kija.  
 

                                  A) 3                B) 4                 C) 8 
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Szkolne aktualności 
 

W szkole szpitalnej od 16 marca do 11 kwietnia 2021 r. odbyło się 35 zajęć 

rozwijających zainteresowania uczniów w ramach innowacji pedagogicznej pt.  

. 

 

Nauczyciele prowadzili zajęcia według 10 

bloków tematycznych dotyczących: historii 

fotografii, budowy i obsługi aparatu, zasad 

kompozycji obrazu. Uczniowie dowiedzieli się, jak 

wygląda praca w zakładzie fotograficznym 

i poznali Kodeks Fotografa. Szukali inspiracji na 

zdjęciach z dawnych lat, a także wykonywali 

fotografie lustrzanką cyfrową Nikon D40X. Dla 

niektórych było to pierwsze spotkanie 

z prawdziwym aparatem fotograficznym, dlatego 

tak chętnie brali udział w zajęciach.  

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się projekcja przezroczy z fotografiami 

starej Warszawy na rzutniku. Mali pacjenci uczestniczyli także w zabawach 

multimedialnych dotyczących fotografii. Grali w Dobble fotograficzne, memo 

„Sławni ludzie” i „Zabytki”. Potem rozwiązywali krzyżówkę interaktywną oraz 

sprawdzali swoją wiedzę w turnieju „Koło Fortuny – Fotografia”.  

 

Dzieci stosowały ciekawe aplikacje do obróbki zdjęć oraz 

tworzyły prezentacje multimedialne z wykorzystaniem 

fotografii wykonanych w trakcie roku szkolnego. Każdy 

uczeń otrzymał zakładkę do książki, którą udekorował 

specjalną pieczątką „MŁODY FOTOGRAF”.  

 

Zajęcia podobały się dzieciom i rodzicom. 

Warsztaty pomogły zapomnieć o trudach 

choroby i o pobycie w szpitalu. Dzieci 

zdobyły nowe umiejętności, rozwijały 

wyobraźnię, wzmocniły  poczucie własnej 

wartości oraz dostrzegły piękno otaczającego ich świata. I przede 

wszystkim – wykonały wspaniałe zdjęcia.  

 

Brawo uczniowie!!!  
Monika Culepa 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

W gazetce wykorzystano:  

- wiersz: K. I. Gałczyński „Jutro popłyniemy…” (Z Kroniki olsztyńskiej) 

- obrazy i informacje ze stron internetowych: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/georges-seurat-niedzielne-popoludnie-na-wyspie-grande-jatte/, http://www.isztuka.edu.pl/i-

sztuka/node/561 ,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Georges_Seurat, https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedzielne_popo%C5%82udnie_na_wyspie_Grande_Jatte 
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