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WYDANIE WAKACYJNE

Jak dobrze nam zdobywać góry
i młodą piersią chłonąć wiatr,
prężnymi stopy deptać chmury
i palce ranić o szczyt Tatr.
Jak dobrze głęboką nocą
wędrować jasną wstęgą szos,
patrzeć jak gwiazdy niebo złocą
i czekać, co przyniesie los.
Jak dobrze nam tak przy ognisku
tęczową wstęgę marzeń snuć,
patrzeć, jak w niebo iskra tryska
i wokoło siebie przyjaźń czuć.
Mieć w uszach szum, strumieni śpiew,
a w żyłach roztętnioną krew.
Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc, póki czas,
bo kto wie, bo kto wie, kiedy znowu ujrzę was!
„Jak dobrze nam zdobywać góry” – autor nieznany
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DOBRE RADY NA WAKACJE
1. Noś ze sobą dokumenty, pieniądze i mapy. Zapamiętaj numery telefonów alarmowych!
2. Przygotuj Kartę ICE – 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.
3. Z rozwagą i dystansem podchodź do ludzi i zwierząt spotkanych na wakacyjnych szlakach!
4. Kąp się tylko w miejscach strzeżonych, zawsze pod opieką ratowników, rodziców.
Nie kąp się w gliniankach, rzekach i stawach, nawet jeśli wydają się płytkie!
5. Nie skacz „ na główkę” do wody! Taki skok może zakończyć się tragicznie!
6. Stopniowo przyzwyczajaj ciało do temperatury wody! Nie zanurzaj się w wodzie gwałtownie!
7. Nie pal ogniska w lesie, bo możesz wzniecić pożar.
8. Nie krzycz w lesie, bo las jest domem wielu gatunków zwierząt.
9. 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.
10. 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.
11. Jeśli w zaparkowanym samochodzie zobaczysz pozostawione dziecko lub
zwierzę, zawiadom policję i poproś dorosłych o pomoc!
12. Do ubrania, plecaka, roweru koniecznie przyczep światełko odblaskowe – po
zmroku lub w nocy będziesz widoczny z daleka.
13. Gdziekolwiek odpoczywasz – w lesie, na plaży, nad jeziorem, w górach – sprzątnij
po sobie!
***

Biblioteka poleca…
Mała wraz z tatą właśnie rozpoczęli wspólną wakacyjną wyprawę na
Bornholm. Niestety, jej początek nie należał do udanych. Na promie męczyły
ich mdłości, a po dotarciu mieli trudności z zamówieniem taksówki. Do hotelu
musieli dojechać autobusem. I choć tata początkowo był zirytowany takim
obrotem spraw, to dość szybko okazało się, że dla Małej podróż autobusem
była wspaniałą przygodą i okazją do poznania pewnej sympatycznej pani w
dziwnym kapeluszu. Był to jednak zaledwie przedsmak niezwykłych
wydarzeń, które spotkały ich podczas wycieczki do Danii. Każdego dnia
odkrywali piękno miejsca, do którego się udali. Wyprawa do motylarni,
podziwianie widoków z budki do obserwacji ptaków czy wyjątkowy spacer,
który ich rozdzielił, a jednocześnie połączył, były dla tej dwójki nie tylko
okazją do poznania obcego kraju, ale przede wszystkim możliwością do poznania… siebie!
Wakacyjna wyprawa stała się dla nich również świetną okazją do zadania wielu ważnych pytań.
Dlaczego tata czasem udaje kota? Co wspólnego mają jedynacy z jaskółkami? I dlaczego po dalekiej
wyprawie człowiek już nigdy nie jest taki sam?
Jestem dużym tatą, ale czasami udaję kota to książka, która rozkocha w sobie zarówno młodych
czytelników, jak i tych całkiem dorosłych. Ma nieskomplikowaną fabułę, a pod nią skrywa bardzo
cenne przemyślenia. Tak to już jakoś jest, że w wakacje mamy więcej czasu, by przyjrzeć się sobie
nawzajem, a wyprawy w nieznane często są okazją do tego, by poznać się tak naprawdę.
Miłej wspólnej lektury.
Opracowała Joanna Brandys
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Arcydzieła malarstwa
Góry od wieków fascynowały wielu artystów –
pociągały swoim pięknem, niedostępnością, poczuciem, że
są miejscem niebezpiecznym, niezdobytym, czekającym na
odważnego wędrowca.
Dla malarzy były źródłem
inspiracji oraz intensywnych przeżyć estetycznych
i emocjonalnych.
Polskich
twórców
najbardziej
oczarowały Tatry.
Za pierwszego malarza krajobrazów tatrzańskich
Jan Nepomucen Głowacki
uważa się Jana Nepomucena Głowackiego. Jego pejzaże
„Widok Doliny Kościeliskiej w
Tatrach”, 1840 rok, źródło:
cechuje dokładność, wierność i niespotykana precyzja
Muzeum Narodowe we
Jan Nepomucen Głowacki
Wrocławiu
„Morskie Oko”, 1837 rok, źródło:
w odtwarzaniu szczegółów, a z drugiej strony uczuciowość
Muzeum Narodowe w Krakowie
i romantyczny nastrój.
Wyjątkowe miejsce w sztuce tatrzańskiej zajmuje Stanisław Witkiewicz, wielbiciel folkloru
podhalańskiego, twórca stylu zakopiańskiego, który osiadł w Zakopanem w 1890 r. Malarz potrafił
znakomicie wczuć się w krajobraz gór. Był niezwykle wrażliwy na ulotne stany, zjawiska
atmosferyczne i związane z nimi problemy światła i koloru.
Szczyt zainteresowania Tatrami przypada w okresie Młodej Polski na
przełomie XIX i XX w. Niezwykła fascynacja tymi górami ogarnęła
niemal wszystkie dziedziny kultury i miała związek z coraz większą
popularnością turystyki górskiej i narciarstwa. Odzwierciedlała także
marzenie o wolności, odrodzeniu „ducha”
i kultury polskiej.
Autorem serii tatrzańskich arcydzieł
jest Leon Wyczółkowski. Artysta tworzy
obrazy przeładowane symbolizmem oraz
Leon Wyczółkowski (1852-1936)
skupione
na formie, grze barw, oryginalne
„Druid skamieniały”, 1892, źródło: Muzeum
Narodowe w Krakowie
kompozycje. Tego malarza charakteryzuje
przede wszystkim ciasne kadrowanie i zaskakujący punkt widzenia –
inspirowane najprawdopodobniej sztuką japońską. Upodobał sobie
zwłaszcza fragmenty stawów tatrzańskich i miał zwyczaj
powtarzania wielokrotnie jednego motywu w różnych warunkach –
Leon Wyczółkowski (1852-1936) „Czarny Staw”,
1920 rok, źródło: Desa Unicum
tak jak Claude Monet.
Tatry malowali również inni czołowi malarze. Władysław Ślewiński stworzył
pejzaże utrzymywane w stylistyce szkoły Pont-Aven, z charakterystyczną dla niego
płynną, secesyjną kreską, płaskimi plamami barw (często w wąskiej tonacji),
tchnące tajemniczym i nostalgicznym nastrojem. Natomiast studia tatrzańskie
Wojciecha Weissa – zwykle bardzo niewielkich rozmiarów – uderzają ekspresją
formalną – zdecydowanymi pociągnięciami pędzla i intensywnością barw – oraz
wymową symboliczną. Warto też wspomnieć o Aleksandrze Mroczkowskim,
tworzącym naturalistyczne, mroczne obrazy, często mało popularnych miejsc.
Leon Wyczółkowski
(1852-1936) „Mnich nad
Morskim Okiem”, 1904,

źródło: Agra-Art

Aleksander
Mroczkowski
(1850-1927)
„Ganek”, 1921
, własność
prywatna

Władysław Ślewiński (1856-1918)
„Fioletowe góry, ośnieżone szczyty,
zielona kotlina w Tatrach”, ok. 1906,
źródło: Biblioteka Polska w Paryżu
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Wojciech Weiss
(1875-1950)
„Szczyt wierchu
w zachodzącym
słońcu”, 1899,
źródło: Fundacja
Wojciecha Weissa

Opracowała Iwona Kowalczyk

Poznaj polskie przysłowia
Im dalej w las, tym więcej drzew.
Wyjaśnienie przysłowia:
Tego przysłowia używa się wtedy, gdy sprawy zaczynają się coraz bardziej komplikować w miarę, jak ktoś
poznaje jakieś zagadnienie.
***

Zagadki pani Izy
1. Basia i Tomek dostają co miesiąc kieszonkowe, po 40 zł każde. Połowę z tej kwoty postanowili
odkładać, aby kupić gadającą papugę. Po jakim najkrótszym czasie będą mogli kupić papugę, jeśli
kosztuje ona 850 zł?
A. po roku
B. po 2 latach
C. po 22 miesiącach
D. po 21 miesiącach
2. Bajeczka matematyczna
Każdego czasem ciągnie w wielki świat. Król Zenon również poczuł zew przygody. Kazał
zbudować okręt i ruszył z rodziną i przyjaciółmi, by odkryć to i owo, a przy okazji zdobyć
nowe lądy. Niestety, mieszkańcy Wysp Kaczych nie zrozumieli króla Zenona i nie
zechcieli zostać jego poddanymi…Poczęstowali za to gości kaczą zupą, wysmarowali im
węglem wszystkie zęby na znak przyjaźni i odtańczyli taniec małych kaczuszek.
Przez ile godzin odkrywcy kicali jak kaczuszki, jeśli wiadomo, że impreza
zaczęła się w samo południe, a skończyła o 23.30?
***

Twórczość naszych uczniów...

Maja lat 7

Bartek kl. V

Bartek kl. V

Julia kl. VI

Antek lat 6

Bartek kl. V

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
W gazetce wykorzystano:
- wiersz „Jak dobrze nam zdobywać góry” – autor nieznany
- „Bajeczkę matematyczną” Natalii Usenko
- obrazy i informacje ze strony internetowej: https://sztukipiekne.pl/tatry-w-sztuce-polskiej-czesc-ii/
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