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  WYDANIE WAKACYJNE 
 

 

 

    Powiedział mi kiedyś mój tata 

    i miał, jak się zdaje, rację, 

    że największym wynalazcą 

    wszechświata był ten, 

    co wynalazł wakacje.  

    Smutno by było na świecie 

    bez tego wynalazku. (…) 

    Tak świetnie w dodatku się składa 

    (największe to dojrzą matoły), 

    że okres wakacji akurat wypada 

    na czas niechodzenia do szkoły. 

    Gdyby na przykład w innym terminie 

    miały mieć miejsce wakacje,  

    byłyby chyba kłótnie w rodzinie  

    i spore komplikacje. 

    A tak, żyć mogą w klimacie zgody 

    wakacje i nauka... 

    Życzę wam wszystkim pięknej pogody 

    i niech wam kukułka kuka! 
Ludwik Jerzy Kern „Wynalazek na piątkę z plusem” 
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Czy znasz te miejsca? 

Na pewno w czasie wakacyjnych wędrówek poznasz 

wiele ciekawych i niezwykłych miejsc. Błękitne morze, cudowne góry, 

malownicze jeziora, zielone puszcze, zabytkowe ruiny… Zanim wyruszysz 

w szeroki świat, poznaj Polskę! Oto kilka propozycji miejsc, które warto 

zobaczyć.  Rozwiąż  quiz – dopasuj do fotografii podpis. Litery, które  znajdziesz obok poprawnych 

odpowiedzi, utworzą rozwiązanie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasło quizu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*** 

Zagadka pani Izy  
 

Dodaj do siebie nieparzyste liczby na każdej rybie. Wędkarz złowi rybę, u której 

wynik dodawania będzie równy liczbie na jego czapce. Którą rybę złowi wędkarz? 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1.  W. Molo w Sopocie 

B. Port nad Bałtykiem 

S. Jezioro Wigry  

3.  E.  Zamek w Nidzicy 

K. Biskupin 

R. Gniezno  
2.  W. Giewont 

D. Skała Chrobrego 

A. Maczuga Herkulesa  

4.   I.  Pieniny 

A. Puszcza Białowieska 

Z. Puszcza Augustowska  

5.  C. Malbork 

F. Nadwiślańskie piaski 

H. Wilanów 

6.  M. Góry Stołowe 

L. Nadbałtyckie wydmy 

J.  Pustynia Błędowska  

7.  P. Jezioro Śniardwy 

E. Morskie Oko 

U. Kanał Augustowski  
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Arcydzieła malarstwa 
 

Przyroda była i nadal jest inspiracją dla wielu artystów. Twórcy sztuki czerpią 

z niej, ponieważ jest nieskończonym zbiorem form, kształtów i barw. Jednym 

z najciekawszych malarzy szukających natchnienia w naturze był pochodzący z Włoch 

Giuseppe Arcimboldo (czytaj dżiuseppe arczimboldo). Artysta tworzył zagadkowe 

portrety i kompozycje figuralne, często posiadające ukryte znaczenie. Fantazyjne 

dzieła malarza z oddalenia wydają się przestawiać 

popiersie postaci, zaś z bliska okazują się 

nagromadzeniem kwiatów, owoców, warzyw czy zwierząt. Te oryginalne 

wizerunki to nie tylko efekt mistrzostwa techniki malarskiej artysty, lecz także 

jego pomysłowości i nieograniczonej wyobraźni. Obrazy Arcimbolda 

podziwiano w XVI wieku, później został zapomniany. Dopiero w XX wieku, 

pod wpływem sztuki nowoczesnej – a szczególnie surrealizmu, wzrosło 

zainteresowanie jego sztuką.  

W paryskim Luwrze można zobaczyć cykl obrazów Cztery Pory Roku.  

„Wiosnę” przedstawiono jako uroczego młodzieńca, którego twarz i biały 

kołnierz utkane są gęsto z drobnych kwiatów. Zielona szata skomponowana 

jest z różnego rodzaju liści. Bujna czupryna mieni się tysiącem rozkwitających 

kwiatów.   

Jednym z najsłynniejszych obrazów malarza 

jest „Ogrodnik”, który został namalowany ok. 1590. 

Przedstawia półmisek z misterną kompozycją 

warzyw. A teraz dzieło odwrócimy o 180º. Co teraz 

widzisz? Portret pucołowatej postaci – tytułowego 

ogrodnika. Jedno oko mężczyzny to orzech włoski, 

drugie – laskowy. Usta tworzą dwa grzyby, nos – 

pietruszka, policzek – cebula.  Zwyczajna miska  

zmienia się w oryginalne nakrycie głowy. To 

przykład zaskakującego pomysłu artystycznego. 

Dzieło jest wizualnym kalamburem, obrazem 

odwracalnym, gdzie martwa natura staje się 

karykaturalnym portretem i vice versa.  
Opracowała Iwona Kowalczyk 

 

*** 

Wieści z Szaserów…. 
Teatrzyk na Dzień Matki 

 

26 maja jest wyjątkową datą w kalendarzu. 

To właśnie w tym dniu w sposób szczególny pamiętamy o naszych mamach. 

Przygotowania do obchodów tego święta rozpoczęły się już kilka dni 

wcześniej. Mali pacjenci i wolontariusze mieli bardzo dużo pomysłów 

i zajęć. Przygotowywali prace plastyczne na okolicznościową wystawę 

w świetlicy, scenografię do bajki,  ćwiczyli animowanie pacynkami do przedstawienia lalkowego, zrobili 

koszyczki z tulipanami i laurki dla swoich mam. W Dniu Matki uczniowie zaprezentowali mamom krótki 

program artystyczny i wręczyli upominki. Tego samego dnia po południu zaprosiliśmy do świetlicy dzieci 

i rodziców. Wolontariusze zaprezentowali zebranym bajkę  „Żabi król”. 

Widzowie z zainteresowaniem śledzili losy bohaterów przedstawienia, 

szczególnie rozkapryszonej księżniczki, która bez chwili zastanowienia  

składała różne obietnice spotkanej żabie. Na szczęście, jak to w bajkach 

zazwyczaj bywa, wszystko skończyło się dobrze. Po obejrzeniu spektaklu 

porównywaliśmy przedstawione w bajce sytuacje do spotykanych przez 

dzieci w codziennym życiu.  Rozmawialiśmy też o dotrzymywaniu danego 

słowa. 
Przygotowała Ewa Szostak 
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Biblioteka poleca… 
 

 Lało i lało, a właśnie zaczęły się wakacje… 
 

Maja od kilku dni jest starszą siostrą, ale maleńka Alicja urodziła się za wcześnie. 

Leży w szpitalu i to głównie jej rodzice muszą poświęcać teraz czas. Pozostaje nuda 

i seriale w telewizji. Mimo sprzeciwu córki, mama postanawia zawieźć dziewczynkę 

do Szczecina, do cioci – babci, zwanej w rodzinie ciabcią. Według Mai ciabcia jest 

bardzo, ale to bardzo stara, mieszka w starej kamienicy, w mieszkaniu pełnym starych, 

nieprzyjaznych mebli. Na dodatek nie umie włączyć telewizora pilotem, nie ma 

komórki, nie ogląda seriali, nie wie, co to Internet. No po prostu dramat! Ale po 

wyjeździe mamy trzeba przecież coś robić. Na szczęście wokół domu jest całkiem 

spory, pełny tajemniczych zakamarków ogród. Jak się okazuje można tam spotkać nie tylko psotnego 

wnuka sąsiadki, ale nawet gadającego kota i jeszcze bardziej rozgadaną wiewiórkę. Bardzo ciekawie jest 

też na strychu. Szybko okazuje się, że nic nie jest takie, na jakie wygląda, a pozornie nudna ciabcia posiada 

wiele niezwykłych umiejętności. W tle mamy też do rozwiązania rodzinną tajemnicę. 

Tak, tak, macie rację.  „Czarownica piętro niżej” to powieść fantastyczna dla dzieci. Obfituje w tak 

nieprawdopodobne sploty wydarzeń, w które nigdy w świecie nie uwierzyliby dorośli. Niemniej ta magia, 

urocza i tajemnicza ciabcia oraz umiejętnie dawkowane napięcie spowodowało, że pisząca te słowa 

(uwierzcie, że mocno pełnoletnia) nie może się doczekać kolejnego tomu opowieści. Na szczęście się 

ukazał, ale o tym porozmawiamy dopiero po wakacjach. Niech się wspaniale udadzą i niech zabraknie 

Wam czasu na czytanie. Tę czarownicę spokojnie mogę Wam polecić.  
Opracowała Joanna Brandys 

 

*** 

Instrumenty znane i nieznane 
 

Janggu jest instrumentem perkusyjnym i najczęściej używanym rodzajem bębna 

w tradycyjnej muzyce koreańskiej. Janggu wykonuje się z drewna, porcelany, 

metalu i skóry. Główna część instrumentu przybiera kształt klepsydry zakończonej 

z dwóch stron naciągniętą skórą. Każda ze stron  wydaje różniące się od siebie 

dźwięki. Janggu to bardzo stary instrument – najstarsze informacje o nim sięgają 57 

roku przed naszą erą. Do gry na janggu używa się zarówno dłoni, jak i specjalnych 

pałek. Na tym dość dużym, oryginalnie wyglądającym instrumencie gra się głównie podczas różnych 

ceremonii i uroczystości. Muzyk podczas gry może równocześnie wykonywać taneczne ruchy. 
 

Buzuki to instrument muzyczny  strunowy szarpany. Jest zbudowany 

z pudła rezonansowego w kształcie gruszki i długiego gryfu, na którym 

widoczne są struny. Buzuki wyglądem przypomina mandolinę i zalicza się 

do grupy długoszyjkowych lutni. Instrument ten wywodzi się z Azji 

Środkowej. Został przewieziony do Grecji w 1900 roku przez emigrantów. 

Jest obecnie bardzo popularny w muzyce celtyckiej. Wyróżnia się trzy 

rodzaje buzuki: instrumenty posiadające trzy pary strun, cztery pary strun i buzuki irlandzkie. Różnice 

w wyglądzie instrumentów są widoczne. Irlandzkie buzuki ma płaskie pudło rezonansowe, a w greckim 

spód pudła jest wypukły. Inna jest też technika gry i strojenie instrumentów. 
 

Saung to bardzo stary, tradycyjny instrument muzyczny powstały w Birmie. Jest 

często nazywany  birmańską harfą i należy do grupy instrumentów strunowych 

szarpanych. Saung jest uważany za narodowy instrument muzyczny Birmy. 

Podstawowym materiałem do budowy birmańskiej harfy jest drewno, zawsze bogato 

zdobione. Gra na saungu polega na delikatnym potrącaniu strun palcami prawej ręki. 

Lewa ręka służy natomiast do kontrolowania dźwięku wydobywającego się ze strun. 
Opracowała Joanna Podemniak 
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